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Váţení čitatelia! 

 

   Rozhodol som, ţe sa počas prípravy 

k sviatosti birmovania vydáme hľadať naše 

talenty a poznávať duchovné dary dané 

nám od Boha. 

Preto sme vytvorili niekoľko skupiniek 

podľa schopnosti a záujmov birmovancov. 

Boli ponúknuté tieto kategórie: hudba 

a spev, výtvarné umenie a amatérsky film, 

fotografia a tvorba farského časopisu, 

miništrovanie a príprava lektora na čítanie 

počas bohosluţieb a napokon ešte šport.   

Aktivity birmovancov sú zdokumentované 

i na nasledujúcich stránkach, okrem toho 

vznikol krátky film s názvom „Chiara Luce 

Badano“, a tieţ „Alţbeta Uhorská verzus 

Ţofia Bosniaková“. Kaţdý týţdeň 

spievame a jedenkrát za mesiac sa 

stretávame na birmovaneckých Chválach. 

Realizujeme športové aktivity a napokon, 

dôkazom efektívnosti talentov našich 

birmovancov je i toto prvé číslo farského 

časopisu.  

Aký je rozdiel medzi talentom a 

duchovným darom? Sú podobnosti a 

rozdiely medzi talentami a duchovnými 

darmi. Oba sú darom od Boha. Oba rastú v 

efektivite tým, ţe ich pouţívame. Oba 

majú zámer, aby poslúţili iným, nie len 

sebeckým účelom.  Duchovné dary sú nám 

dané na prospech iných. Keďţe sa dve 

veľké prikázania zaoberajú milovaním 

Boha a iných, to znamená, ţe by sme mali 

pouţívať svoje talenty na tieto účely. 

Avšak je rozdiel v tom, komu a kedy sú 

talenty a duchovné dary dané. Osoba (bez 

ohľadu na jej vieru v Boha alebo Krista) 

dostala prirodzený talent ako výsledok 

kombinácie genetiky (niektorí majú 

prirodzenú schopnosť v oblasti hudby, 

umenia alebo matematiky) a okolia 

(vyrastanie v hudobnej rodine pomôţe  

jednotlivcovi v rozvoji hudobného talentu) 

alebo preto, ţe sa Boh rozhodol obdariť 

určité osoby nejakými talentami. Zatiaľ čo 

niekto môţe rozvíjať svoj talent a neskôr 

usmerniť svoje povolanie alebo hobby tým 

smerom,  

duchovné dary boli dané Duchom Svätým 

na budovanie spoločenstva.  

Zhrnutie rozdielov medzi duchovnými 

darmi a talentami:  

1) talent je výsledkom genetiky a/alebo 

odbornej prípravy, zatiaľ čo duchovný dar 

je výsledkom moci Ducha Svätého.  

2) Talent môţe vlastniť kaţdý, kresťan 

alebo nekresťan, zatiaľ čo duchovné dary 

vlastnia iba kresťania. 3) Zatiaľ čo aj 

talenty aj duchovné dary by mali byť 

pouţité na Boţiu slávu a ku sluţbe 

ostatným, duchovné dary sú zamerané na 

plnenie týchto úloh, kým talenty môţu byť 

pouţité na výlučne neduchovné účely.  

Prajem si, aby toto číslo farského časopisu 

nebolo posledným, a tieţ očakávam, ţe 

aktivity, ktoré sme začali počas prípravy 

k birmovke, budú pokračovať v primeranej 

miere aj naďalej.   

 

Miroslav Janás, správca farnosti 
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Naša farnosť 
Moţno si pomyslíte: „Čo nové sa môţem 

dozvedieť o našej farnosti?“ Ale predsa 

sme sa rozhodli do prvého čísla nášho 

farského časopisu vniesť aspoň pár 

základných údajov o jej histórii. 

Nakoniec, moţno sa časopis dostane do 

rúk aj tým, ktorí  o týchto veciach nikdy 

nepočuli.  

 

   Obec Stará Bystrica vznikla pribliţne v 

roku 1585, písomne je však doloţená aţ v 

roku 1636. Farnosť patrí medzi najstaršie 

na Kysuciach, bola zriadená uţ v roku 

1667, teda len niekoľko rokov po prvej 

písomnej zmienke, z čoho nepriamo 

vyplýva, ţe obec s určitým  

stupňom hospodárskeho a spoločenského 

rozvoja existovala uţ oveľa skôr. 

Predtým obec patrila do farnosti Teplička, 

v roku 1815 tvorila samostatný dekanát s 

filiálkami Klubina a Radôstka. Drevený 

kostol, postavený pribliţne v čase vzniku 

farnosti, bol zasvätený archanjelovi 

Michalovi, stál pribliţne na mieste 

dnešného kostola, avšak v roku 1889 úplne 

vyhorel. Súčasný kostol je neogotická 

stavba z konca 19. stor.. Vysvätený bol v 

roku 1892 a patrí medzi najstaršie na 

Kysuciach. 

   Počas svojej existencie bol viackrát 

rekonštruovaný. Najväčšie rekonštrukcie sa  

uskutočnili po II. svetovej vojne, keď bol 

na viacerých miestach zasiahnutý 

delostreleckou paľbou, a potom po roku 

1989. 

   V Starej Bystrici od roku 1945 pôsobili: 

Ján Gahér (1936-1989), ThDr. Marián 

Šuráb (1989-1994), Ján Hrabovský (1994-

1997), Pavol Maretta (1997-2009). Z 

farnosti pochádza pán dekan Anton 

Dubovický. 

Veľa rekonštrukčných prác sa uskutočnilo 

počas pôsobenia farára Doc. ThDr. 

Mariána Šurába, PhD. a  vdp. Pavla 

Marettu. 

Kostol sv. Michala Archanjela patrí medzi 

najvýznamnejšie dominanty obce a farnosti 

Stará Bystrica. 
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Filiálka Klubina 
 

   Klubina je malá dedinka leţiaca v 

Bystrickej doline. Kostol, alebo skôr 

kaplnka, bola vysvätená v roku 2009 počas 

pôsobenia vdp. Pavla Marettu. Filiálka 

Klubina ako obec vznikla pribliţne v 16. 

storočí. Písomne je doloţená v r. 1662 a od 

svojho vzniku patrí k farnosti Stará 

Bystrica.  

   Kaplnka Boţieho milosrdenstva 

v Klubine je z roku 1997. V celej farnosti 

je niekoľko kaplniek, sôch svätých a kríţe. 

Farnosť Stará Bystrica patrí pod Dekanát 

Kysucké Nové Mesto. 

   Je peknou tradíciou, ţe sa počas leta 

koná omša na tzv. Povýškoch. Nebolo 

tomu inak ani tento rok, a tak sme sa na 

cestu vydali 26. augusta. Z neba nás cestou 

osvieţil jemný dáţď, no ľudia sa nedali 

odradiť a  vo veľkom počte prišli na svätú 

omšu pešo i autami. Pri našej púti nás 

sprevádzala i dychovka z Ochodnice. Jej 

piesne ešte viac spríjemnili tento 

výnimočný deň. Na záver pán farár 

poďakoval organizátorom na čele s pani 

starostkou Boţenou Poliačkovou a pani 

kostolníčkou Máriou Králikovou za vzornú 

prípravu všetkých potrebných vecí, ktoré 

sme potrebovali pre túto púť.  

. 

 

    

Ak by ste chceli navštíviť kaplnku Boţieho 

Milosrdenstva, prejdete okolo klubinského 

cintorína, ktorí bol zaloţený v roku 1811. 

Drevená zvonica pri ňom stojí dodnes. 

Baroková cibuľová zvonica sa rozozvučala 

aţ po dosadení zvonu o rok neskôr, a to po 

posvätení biskupom. V súčasnosti má 

miestny cintorín nový dom smútku. V obci 

sa nachádza niekoľko prícestných kríţov, 

ako aj jeden pri základnej škole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sväté omše v Klubine bývajú väčšinou v 

pondelky , piatky a v nedele. 
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Predstavme sa  

(birmovanci 2012) 

 
Čo je dôleţité pre túto prípravu: 

 Sviatostná príprava – nedele a 

prikázané sviatky účasť na sv. omšiach 

 pravidelné mesačne pristupovať ku sv. 

spovedi 

 zúčastňovať sa birmovanec kých 

katechéz s kňazom 

 zúčastňovať sa stretnutí s animátorom 

 1x do roka zúčastniť sa víkendovej 

duch. Obnovy 

 napísať vedomostný test 

 
   Sviatosť birmovania môţe a mal by 

prijať kaţdý pokrstený. Kaţdá farnosť má 

svoje pravidlá, v tej našej sa sviatosť 

birmovania vysluhuje kaţdé tri roky. No 

a keďţe tri roky prešli, sme na rade my, 

súčasní deviataci základnej, prváci 

a druháci strednej školy. 13. októbra sa 

zídeme v našom farskom kostole aby sme 

prijali Ducha Svätého.  

   Táto birmovka, alebo skôr príprava na 

ňu, sa ale o niečo líši od ostatných. Pán 

farár Janás vytvoril záujmové skupinky.  

Tak sme vznikli aj my – redakčná rada 

časopisu.  

 

   

 

   No a samozrejme, boli sme aj skúšaní. 

V sobotu, 29. septembra, sme zodpovedali 

niekoľko zo 73 pripravených (naučených) 

otázok. 

 

Teraz je uţ pred nami len ten veľký deň 

„D“. A viete čo? Ak si budete tento článok 

čítať a myslieť na nás, pomodlite sa, aby 

sme sviatosť zoslania Ducha Svätého 

preţili naozaj duchovne.  
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Koncert Simonky 

Martausovej pre 

birmovancov  

   Dňa 15.9. 2012 pre nás, birmovancov, 

usporiadal pán farár koncert Simonky 

Martausovej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Všetci sme sa zišli v kostole, no nie len 

my, ale aj mnohí ďalší. Kostol sa 

rozozvučal prenádhernými piesňami, ktoré 

si Simonka dokonca aj sama skladá. Texty 

jej piesní boli plné lásky, nádeje a hlavne 

viery. Všetkým sa nám jej koncert páčil, 

jeden z birmovancov ho dokonca 

komentoval slovami: „Je úţasné stretnúť 

niekoho, koho piesne vnesú svetlo do 

môjho dňa!“  

 

    

 

 

 

Na záver nám pán farár dal moţnosť niečo 

sa Simonky spýtať a odfotiť sa s ňou, čo 

sme aj vyuţili. Všetci sme odišli s 

úsmevom na tvári a dobrou náladou. 

Simonke a pánovi farárovi za tento krásny 

koncert ďakujeme a dúfame, ţe si ho ešte 

niekedy zopakujeme.   
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Pár minút s...  
   V prvom čísle nášho časopisu sme sa 

nemohli porozprávať s nikým iným, ako 

s našim pánom farárom, Mgr. 

Miroslavom Janásom. Dozvedeli sme sa 

mnohé zaujímavé informácie. Zistili 

sme, kde náš pán farár študoval, kde 

všade uţ ako kňaz pôsobil, aké má 

záujmy a sny.  

 

1. Kde ste sa narodili? Máte 

súrodencov?  
 Narodil som sa v Ţiline a mám ešte brata. 

2. Akú máte strednú školu?  
Na strednej škole som sa vyučil ako 

mechanik organizačnej a výpočtovej 

techniky. 

3. Zúčastnili ste sa povinnej vojenskej 

sluţby, ľudovo povedané boli ste na 

vojne?  
Na vojne som bol počas rokov v seminári 

ako pastoračný asistent, t.j. zabezpečoval 

som niektoré duchovné sluţby, ale na 

prezenčnej vojenskej sluţbe som nebol, 

lebo som mariánsky ctiteľ, teda vlastním 

modrú kniţku. 

4. Túţili ste sa stať kňazom odmalička 

alebo ste na to prišli aţ neskôr?  

Túţbu po kňazskej ceste ţivotom som 

pocítil tesne pred dovŕšením veku 

dospelosti. 

5. Kde ste študovali?  

V seminári a na fakulte som bol 6 rokov 

v Nitre. 

6. Pamätáte si nejakú vtipnú príhodu 

zo seminára?   

Tých je veľa a je mi ťaţko vybrať 

najvhodnejšiu. 

7. V ktorom roku ste mali vysviacku 

a kde? 

Za kňaza ma vysvätil otec kardinál Ján 

Chryzostom Korec v roku 1998 

v neďalekej farnosti Korňa. 

8. V koľkých farnostiach ste uţ 

pôsobili?  

Bol som v Štiavniku, Povaţskej Bystrici, 

KNM, Svrčinovci a teraz v Starej Bystrici. 

9. Kde sa Vám najviac páčilo? 

Kaţdá farnosť má svoje čaro. Neviem 

vyhlásiť definitívneho víťaza mojej 

kňazskej skúsenosti. 

10. Ako ste spokojný tu v Starej Bystrici? 

Máte rád svojich farníkov? (buď áno 

alebo veľmi ;))  

Áno a veľmi. 

11. Kaţdý človek by mal mať svojho 

patróna. Aký je Váš patrón a prečo 

práve ten? 

 Môj patrón je sv. Pacific San Severino, je 

to patrón môjho mena.  

12. Viem, ţe máte rád hudbu a hudobné 

nástroje. Aké nástroje obsahuje Vaša 

„zbierka“?  

Menujem v chronologickom poradí: ústne 

harmoniky, klávesy Kawai, Yamaha, gitara 

akustická a elektrická sólo a basová, 

zobcová flauta tenorová a altová, drumbľa, 

4ks pan flute, tenorový saxofón, priečna 

flauta, husle a fujara – to je moja flotila. 

13. Určite máte aj nejakú obľúbenú 

skupinu alebo speváka/speváčku, príp. 

pieseň.  

Kto je Váš obľúbenec?  

Nikdy som nebol „fanda“ jednej hudobnej 

osobnosti, vţdy som počúval celé 

spektrum hudobných ţánrov a spevákov. 

V poslednej dobe však fandím Simonke 

Martausovej z Povaţskej Bystrice, ktorú 

poznám uţ ako dieťa a celú jej rodinu. 

Práve dnes som ju pozval na stretnutie 

s Vami birmovancami, zatiaľ však ešte 

dolaďujeme termín jej starobystrického 

vystúpenia. 

14. Aké máte ešte záľuby? 

Okrem záľuby duchovného ţivota je to 

muzika, turistika, bicykel a kynológia. 
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15. Je mnoho sviatkov, ktoré sa 

pravidelne opakujú a slávia. Máte 

nejaký obľúbený?              

 Prečo práve ten?  

Najintenzívnejšie preţívam Veľkonočné 

trojdnie, lebo liturgia je najbohatšia a plná 

emócii. 

16. Nedá mi nespomenúť  Vášho 

domáceho miláčika. Ako dlho ho uţ 

máte?  

Mám ho od roku 2008, ale uţ pred 

Cayennom som mal krásneho bieleho 

psíka – dogo argentino. 

17. Priblíţte nám Vaše povolanie. 

Určite máte nejakú kaţdodennú 

povinnosť/povinnosti.  

Aké sú to?  

Mojou kaţdodennou povinnosťou, ku 

ktorej som sa zaviazal uţ pri kňazskej 

vysviacke, je modlitba breviára – liturgia 

hodín. K tejto základnej povinnosti sa 

pridruţujú ďalšie kňazské povinnosti 

spojené s pastoračnou činnosťou 

a funkciou správcu farnosti. 

18. Čo je na kňazstve najťaţšie?    

Najťaţšie je pre mňa nájsť rovnováhu 

medzi aktivitou a duchovným sústredením 

sa na hodnoty, ktoré presahujú zmyslový 

svet a transcendujú do večnosti. Niekedy 

je veľké pokušenie vidieť výsledky 

kňazského úsilia, či na sebe alebo na 

farskom spoločenstve. Paradox je, ţe často 

kňaz ani nevie, koľko ľudí povzbudil, či 

v zmätku správne nasmeroval. V prevaţnej 

miere nás ľudia oslovujú, keď sú v núdzi 

a riešia ťaţkosti (bojujú s chorobou, trápia 

sa, atď.) Keď je uţ fajn, tak neraz o tejto 

zmene situácie k lepšiemu ani nevieme. 

19. Bez čoho si neviete svoj ţivot 

predstaviť?  

Nehovorím to preto, ţe sa to odo mňa 

očakáva, ale hovorím to z presvedčenia. 

Neviem si svoj ţivot predstaviť bez viery 

v Boha. Bolo by to pre mňa smutné, keby 

som bol tento dar nedostal. 

20. Máte nejaký sen?  

Môj sen som uţ dávnejšie prezradil. Je to 

pohľad na plné detské lavičky vo farskom 

kostole počas sv. omší. 

21. Cirkev prešla počas dvoch tisícročí 

svojej existencie mnohými skúškami či 

reformami, história je naozaj bohatá. 

Aký je Váš názor na súčasný stav 

Cirkvi?    

Cirkev je v kaţdej dobe vystavená 

pokušeniu upustiť od overených hodnôt 

a vrhnúť sa do mnohých experimentov 

v snahe ponúknuť svetu a ľuďom 

alternatívu ţivota v prijateľnej forme.  

Chceme sa i páčiť svetu a byť prijateľný 

širokému spektru populácie, ale zároveň 

musíme i kontrastovať neduhom doby. 

22. Vaše obľúbené jedlo?  

Dobré bryndzové halušky a tradičná 

kuchyňa mojej nebohej mamičky. 

23. Pijete kávu?  
Pijem presso kávu s troškou trstinového 

cukru. 

24. Na záver by ste ešte mohli pridať nejakú 

myšlienku na zamyslenie pre našich 

čitateľov.  

Veľmi sa teším z krásneho hesla môjho 

obľúbeného svätca Filipa Neri. On často 

hovorieval: „Buď dobrý, ak môţeš!“ Ja 

som toto jednoduché heslo prijal za svoje 

a snaţím sa ho uskutočňovať aj pripomínať 

iným. 
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Sviatok „Nanebovzatia 

Panny Márie“ 
 

   Sviatok Nanebovzatie Panny Márie si 

pripíname 15 augusta. Je zo všetkých 

mariánskych sviatkov najstarší. V roku 

1950 vyhlásil pápeţ Pius XII. 

Nanebovzatie Panny Márie ako tajomstvo, 

v ktoré máme veriť. Tento sviatok nás 

upevňuje v nádeji, ţe aj naše telá budú raz 

vzkriesené. Matka Boţia bola telom i 

dušou vzatá do neba, ako článok viery. 

Panna Mária po svojom nanebovzatí 

neprestala v spasiteľnom poslaní 

a ustavične oroduje za nás. Tým nám 

sprostredkúva dary večnej spásy. Preto sa 

v Cirkvi vzýva pod titulmi Orodovnica, 

Ochrankyňa, Pomocnica či  Prostrednica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Uţ prví kresťania verili, ţe matka 

Boţieho Syna nemá na zemi hrob. 

Nevylučovalo to však prevládajúcu 

mienku, ţe pred svojím nanebovzatím 

skutočne zomrela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panna Mária sa údajne doţila 72 rokov 

a zomrela bez bolestí pretoţe nemala 

dedičný hriech. 
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Kto bol Pius X. 
   Tohto významného pápeţa si 

pripomíname vţdy 21. augusta. Viac 

o ňom sa dočítate v nasledujúcich 

riadkoch.  

   Sv. Pius X., vlastným menom Jozef 

(Giuseppe) Sarto, sa narodil 2. júna 1835 

dedinke Riese pri Castelfranco Veneto v 

biskupstve Treviso ako druhý z desiatich 

detí. Jeho otec bol poštárom a roľníkom. 

Jozef rád miništroval, rád sa učil, mal 

veľké nadanie. Napriek tomu, ţe rodičia 

boli chudobní, podarilo sa mu vyštudovať 

gymnázium v Castelfranco a v Padove, kde 

potom ďalej študoval filozofiu a teológiu. 

Miesto v seminári mu zabezpečil tieţ rodák 

z Riese, benátsky patriarcha Jakub Monica. 

Za kňaza bol Jozef vysvätený v roku 1858 

v Castelfranco. Ako kaplán pôsobil v 

Tombolo, od roku 1867 ako farár v 

Salzano a v roku 1875 bol povolaný za 

kanonika a generálneho vikára do Trevisa. 

Popritom učil aj v seminári. V roku 1884 

ho pápeţ Lev XIII. vymenoval za biskupa 

v Mantove a v roku 1893 za patriarchu a 

kardinála do Benátok. Za pápeţa bol 

zvolený v roku 1903. Podľa 

„Malachiášovho proroctva“ mal byť „ignis 

ardens“, blčiaci oheň. Meno Pius si dal 

podľa svätých pápeţov, ktorí Cirkev 

„mohutne a láskavo ochraňovali“, ako sa 

vyjadril pri svojom zvolení. Ako heslo si 

zvolil „Všetko obnoviť v Kristovi“. 

   Predchodca Pia X. Lev XIII. sa zameral 

na obnovu vonkajších vzťahov Cirkvi, Pius 

X. sa rozhodol pre vnútornú reformu. Uţ v 

prvých dňoch po voľbe nariadil nové 

kodifikovanie cirkevného práva. V roku 

1908 sa začali vydávať Acta Apostolicae 

Sedis – obeţník pre celú Cirkev, v ktorom 

sa zverejňujú vyhlásenia a informácie o 

dianí v Cirkvi. Dodnes je to beţná prax uţ 

nielen Svätej Stolice, ale kaţdého 

biskupstva. Pius X. mal veľký organizačný 

 a reformný talent. Úradovanie sa veľmi 

zjednodušilo, odstraňoval neporiadky a 

zbytočnú byrokraciu. Navrhoval nové 

metódy a prostriedky pre pastoráciu.  

   Veľmi mu záleţalo na svätosti a vzdelaní 

kňazov. Reformoval liturgickú hudbu, 

odstránil dlhé nekonečné prelúdiá počas 

liturgie a veľmi dbal na gregoriánsky 

chorál. V Ríme vznikla vysoká škola pre 

cirkevnú hudbu. Na jeho podnet sa vydalo 

nové vydanie Rímskeho misála a 

Rímskeho breviára. Pápeţ mal veľký cit 

pre bludy a protikatolícke smery. V 

otázkach viery a mravov bol neoblomný, 

no snaţil sa priviesť bludárov na správnu 

cestu láskavosťou a dobrotou. 

Upozorňoval na tzv. modernizmus, ktorý 

sa začal šíriť. Radikálne ho odmietol v 

roku 1907 svojou encyklikou Pascendi. Na 

druhej strane však mnohí nepochopili 

pápeţa správne a pri odsudzovaní 

modernizmu sa dostali do druhého extrému 



MICHALSKÉ  ZVONY  1/2012 

 

 (integralizmus) – odporovali 

akémukoľvek prispôsobeniu sa Cirkvi 

modernému ţivotu a chceli vstupovať 

rozhodujúcim slovom aj do svetských 

záleţitostí. Pápeţ však nerobil politiku. 

Išlo mu jedine o čistotu viery a obnovu 

náboţenského ţivota. Usiloval sa 

oddeliť Cirkev od štátu. Vydal 

ustanovenie, ţe do voľby pápeţa sa 

nesmie miešať ţiadna svetská moc. Aj 

pri jeho zvolení sa totiţ do voľby 

zamiešal rakúsky cisár František Jozef, 

ktorý ohlásil „exkluzívnu námietku“ 

proti zvoleniu kardinála Rampollu, 

ktorý mal najväčšie predpoklady na 

zvolenie. 

Za svoj vzor mal pápeţ arského farára Jána 

Máriu Vianneya, ktorého v roku 1905 

vyhlásil za blahoslaveného. Na svojom 

stole mal jeho obraz. Za blahoslavených 

vyhlásil aj iných horlivých kňazov – sv. 

Jána Eudesa a Klementa Máriu Hofbauera. 

Veľmi si ctil prácu kňazov. Sám bol 

horlivým dušpastierom. Ako biskup 

chodieval vypomáhať svojim kňazom pri 

spovedaní a kázaní. Jeho príhovory ako 

pápeţa boli vţdy jasné, zrozumiteľné a 

bolo cítiť v nich otcovskú lásku a prísnosť. 

Veľmi horlil za úctu voči Eucharistii a za 

obnovu duchovného ţivota. Za jeho éry sa 

začala toľko spomínaná „aktívna účasť 

laikov na liturgii“. Jeho cieľom bolo, „aby 

sa ľudia nemodlili na omši, ale aby sa 

modlili omšu“. Vyzýval aj na časté sv. 

prijímanie. Povolil deťom, aby prijali prvé 

sv. prijímanie čím skôr, uţ keď vnímajú 

rozdiel medzi obyčajným chlebom a sv. 

prijímaním. Dovtedy totiţ museli čakať do 

svojich štrnástich rokov. Z detstva tohto 

pápeţa sa spomína príhoda, keď on sám 

chcel prijať Telo Kristovo, ale nemohol, 

lebo ešte nedovŕšil predpísaný vek 14 

rokov. Keď prosil biskupa, aby mu predsa 

len dovolil, biskup mu povedal: „Keď raz  

budeš pápeţom, môţeš to zmeniť.“ Stalo 

sa… 

Ku sklonku svojho ţivota cítil, ţe sa 

schyľuje k vojne. 2. augusta 1914 vydal 

apoštolský list, v ktorom vyjadril veľkú 

bolesť nad nepokojmi a vyzval, aby sa 

ľudia primkli ku Kristovi, Knieţaťu 

pokoja. Krátko na to dostal zápal pľúc. 

Choroba rýchlo a zákerne pokračovala.  

 

Pápeţ zomrel 20. augusta 1914. Na svoju 

ţiadosť ho nebalzamovali a pochovali ho 

vo vatikánskych kryptách. V jeho 

testamente stálo: „Chudobný som sa 

narodil, chudobne som ţil, chudobný 

zomieram.“ Za blahoslaveného ho vyhlásil 

pápeţ Pius XII. v roku 1951 a za svätého o 

tri roky neskôr. 

__________________________________ 

Svätý Bartolomej  

24. august 

   Svätý Bartolomej je jedným z apoštolov, 

o ktorých nevieme takmer nič. 

V Evanjeliách sa spomína pod dvomi 

menami. V evanjeliách podľa Matúša, 

Marka a Lukáša Bartolomej, kým 

v evanjelií podľa Jána je nazývaný 

Natanaelom. Natanael bolo zrejme jeho 

osobné meno, kým Bartolomejom sa 

nazýval po otcovi. Pravdepodobne 

pochádzal z rodiny roľníka.  Ţil asi 

začiatkom 1. storočia  v galilejskej Káne. 

Medzi apoštolov sa dostal Filipovou 

zásluhou. O prvom stretnutí Jeţiša Krista s 

Bartolomejom hovorí šesť veršov prvej 

kapitoly Jánovho evanjelia: 
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Filip našiel Natanaela a povedal mu: 

„Našli sme Toho, o ktorom písal Mojžiš 

v zákone a proroci, Ježiša, syna 

Jozefovho z Nazareta. Natanael mu 

povedal: Či z Nazareta môže byť niečo 

dobré? Odpovedal mu Filip: Poď a 

pozri! Nato videl Ježiš prichádzať 

Natanaela a riekol o ňom: Ajhľa, pravý 

Izraelec, v ktorom nieto ľsti. Povedal 

Mu Natanael: Odkiaľ ma poznáš? Ježiš 

mu odpovedal: Skôr, ako ťa Filip 

zavolal, videl som ťa, keď si bol pod 

figovníkom. Odpovedal Mu Natanael: 

Majstre, Ty si Syn Boží, Ty si kráľ 

izraelský! Ježiš mu riekol: Keď som ti 

povedal, že som ťa videl pod 

figovníkom, veríš? Uvidíš väčšie veci 

ako tieto.“ 

                                        (Jn 1:45-50) 

 

   Bol svedkom veľkých Jeţišových slov 

a skutkov po zmŕtvychvstanie, 

nanebovstúpenie a zoslanie Ducha 

 Svätého. Podľa legiend po Kristovom 

nanebovstúpení podnikol misionárske 

cesty na Stredný východ od Malej Ázie aţ 

po Indiu. Do Indie údajne priniesol 

prvotné, aramejské evanjelium sv. Matúša. 

Zomrel pravdepodobne umučením 

v Arménsku, kde si šírením viery pohneval 

pohanských obyvateľov. Podľa tradície ho 

vraj zaţiva stiahli z koţe a potom 

ukriţovali dolu hlavou. Preto sa väčšinou 

vyobrazuje s veľkým noţom a stal sa 

patrónom garbiarov (garbiar - človek čo 

spracováva koţu), krajčírov, mäsiarov, 

pekárov, sedlárov.   

Ostatky sú uloţené v Ríme v kostole San 

Bartolomeo all'Isola. Bartolomejova lebka 

sa dostala do Frankfurtu nad Mohanom, 

kde je uloţená v svätcovi zasvätenej 

katedrále. Inú svätcovu relikviu, rameno, 

vlastní Canterburská katedrála. 

Utrpenie Bartolomeja sa odrazilo aj 

v dielach výtvarných umelcov. 

Najznámejšie je  

Michelangelov Bartolomej na freske 

Posledného súdu v Sixtínskej kaplnke ako 

postava so stiahnutou vlastnou koţou v 

ľavej ruke.  

Bartolomejovi sú zasvätené chrámy 

a kostoly po celej Európe. Na Slovensku 

napríklad v Čadci, Prievidzi, Košiciach, 

v Česku  gotická katedrála v Plzni. 

__________________________________ 

 

Mučenícka smrť sv. Jána 

Krstiteľa  
   Sviatok narodenia sv. Jána Krstiteľa 

je 24. júna, pamiatka jeho sťatia 29. 

augusta. Ako zomrel Ján Krstiteľ?  

 

   Ján Krstiteľ sa narodil v júdskych 

horách. Ţil v púšti odetý len do šiat z ťavej 

srsti. Ţivil sa skromne, medom 

a kobylkami. Ľudí ovplyvňoval svojimi 

kázaniami natoľko, ţe sa ním dávali krstiť 
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 v rieke Jordán, kde sa dal pokrstiť aj Jeţiš. 

Jánova verejná činnosť však netrvala 

veľmi dlho. O Jánovu smrť sa zapríčinil 

kráľ Herodes Antipas, ktorý uväznil sv. 

Jána v pevnosti Macherus kvôli manţelke 

jeho brata, Herodiade, lebo si ju vzal za 

ţenu a Ján ho napomínal pre jeho hriešny 

a nemravný ţivot. Keď Herodes usporiadal 

oslavu na počesť svojich narodenín, kde sa 

zúčastnila aj dcéra Herodiady, Herodes sa 

rozhodol splniť jej hocaké ţelanie. Bol 

ochotný dať jej aj polovicu jeho 

kráľovstva. Dievča šlo po radu k jej matke, 

ktorá jej povedala, nech si vyţiada hlavu 

Jána Krstiteľa. A tak dievčina šla za 

kráľom a vyţiadala si priniesť na mise 

hlavu Jána Krstiteľa. Kráľa to zarmútilo, 

ale keďţe ju kvôli svojmu sľubu a kvôli 

hosťom nechcel sklamať, prikázal katovi 

aţ ide do väzenia a vykoná, čo dievča chce. 

Kat tak spravil a odovzdal misu aj s hlavou 

Jána Krstiteľa dievčine. Dievča šlo a dalo 

ju svojej matke. Keď sa o tejto udalosti 

dopočuli jeho učeníci, vzali telo a uloţili 

ho do hrobu.  

 

Sv. Augustín, biskup 

a učiteľ cirkvi 
 

   Sv. Augustín (Aurelius Augustinus) patrí 

medzi najväčších učencov Cirkvi. Narodil 

sa roku 354 v Tagaste v severnej Afrike. 

Jeho otec Patrícius bol pohan. Matka sv. 

Augustína je sv. Monika. Augustín preţil 

búrlivú mladosť. Jeho otec ho dal na štúdiá 

svetských vied. Ţil neviazaným ţivotom, 

plným radovánok. Roku 370 odišiel do 

Kartága, aby mohol dokončiť štúdiá. 

Augustín ţil vo voľnom zväzku s istou 

ţenou, z ktorého sa mu narodil aj syn 

menom Adeodatus (doslova „Bohom 

daný“). Raz sa mu dostala do ruky 

Ciceronova kniha Hortensius, v ktorej 

našiel otázku, či sa všetko končí smrťou. 

Na základe toho začal nad tým rozmýšľať,  

uvaţovať. Pohanské knihy ho však 

neuspokojili. Siahol po cirkevných 

knihách. Nepáčilo sa mu však, ţe Cirkev 

ukladala ľuďom dogmy, ktoré treba veriť. 

V tom čase bol rozšírený blud 

manicheizmus, a tak sa Augustín obrátil 

radšej týmto smerom, keďţe tam nebolo 

treba veriť ţiadne dogmy.Rroku 375 si 

otvoril rečnícku školu v Tagaste. Neskôr 

však prešiel do Ríma, kde si takisto otvoril 

rečnícku školu. Potom prešiel do Milána. 

Stále nebol pokrstený, aj napriek ťaţkej 

chorobe, ktorú preţil. Naďalej pilne 

študoval najmä Platóna. Vďaka nemu 

definitívne zanechal manicheizmus. Vďaka 

matke, ktorá ho neprestávala 

povzbudzovať, sa zoznámil so sv. 

Ambrózom, milánskym biskupom. Často 

počúval jeho kázne v Miláne. Dlho váhal,  

uvaţoval. Pokrstil ho sv. Ambróz, bolo to 
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 na veľkonočnú vigíliu roku 387. Spolu s 

ním bol pokrstený aj jeho syn Adeodatus. 

   Keďţe Augustín bol uţ známy a mnohí 

ho vyhľadávali kvôli duchovnej pomoci, 

rozhodol sa odísť do mesta Hippo, aby tam 

mohol začať ţiť kláštorný ţivot. Tam 

náhodou vkročil do baziliky, keď práve 

biskup Valérius hovoril, ţe potrebuje 

nejakého kňaza. Vtedy ľudia, ktorí  

 

poznali Augustína, začali volať, aby 

vysvätil Augustína za kňaza. On sa bránil, 

ale nakoniec ho biskup vysvätil. Zaloţil 

kláštor pre muţov aj pre ţeny. Bojoval 

proti manichejcom. Roku 396 Valérius 

zomrel a Augustín sa stal jeho nástupcom. 

Veľmi veľa písal.  

   Najväčším jeho dielom je spis Boţí štát. 

Veľmi známe sú Vyznania. Okrem toho 

napísal mnohé výklady Sv. písma. Veľa 

písal o Boţej milosti. Preto dostal titul 

„doctor gratiae“, doktor milosti. 

   Zomrel 28. augusta 430. Pozostatky sv. 

Augustína preniesli roku 508 na Sardíniu a 

v roku 722 do augustiniánskeho kláštora v 

Pavii. Sv. Augustín patrí medzi učiteľov 

Cirkvi a štyroch veľkých západných 

cirkevných Otcov. 

 

Anketa 
   Dva mesiace prázdnin ubehli ako voda, 

a my, ţiaci a študenti, sme sa  3. septembra 

vrátili do školských lavíc. Prázdniny boli 

pre kaţdého dni bez stresu, dni oddychu, 

teraz ich však vystriedali dni plné učenia, 

písania úloh a nekonečné dni v škole. 

Všetci sme sa však aj trochu tešili na 

svojich kamarátov a nové záţitky.  

 

Počas posledných prázdninových dní som 

sa svojich kamarátov pýtala: „Prečo sa 

tešíte a prečo netešíte do školy?“ A tu sú 

odpovede:  

Do školy sa teším preto, lebo konečne 

uvidím svojich spoluţiakov a neteším sa na 

ranné vstávanie a učenie. (Miška, 16) 

 

Do školy sa neteším lebo sa budem musieť 

veľa učiť a potom nebudem mať čas 

chodievať von tak veľa ako cez prázdniny. 

(Klára, 15) 

 

Keďţe idem do novej školy tak vôbec 

neviem, čo ma tam čaká. Z učenia mám 

obavy, lebo neviem ako to budem zvládať. 

A keď chcem hrať ešte divadlo, tak sa 

musím o to viac snaţiť. Ale teším sa na 

nových spoluţiakov a učiteľov. Dúfam, ţe 

si tam rýchlo nájdem kamarátov a rýchlo 

sa tam "zabývam" .  

(Sonka, 15) 

 

Všetko má svoje plusy aj mínusy. Nikto 

nechce tráviť čas zatvorený medzi 4 

stenami a stratiť tú slobodu, ktorú má 

počas voľných dní,  ale školu vidím ako 

príleţitosť stretnúť nových ľudí a miesto 

nových príleţitostí. (Rado, 15) 

 

Tak teším sa, pretoţe tam mám priateľov a 

zaţijem tam veľa zábavy, rád sa učím nové 

veci a tak, no nie? A cez prázky je to ten 

istý stereotyp typu: vstávaj , najedz sa, 

choď na PC alebo rob čo chceš, v škole to 

je iné.  (Juraj, 15) 

 

No prečo áno, lebo spoznám nových ľudí, 

nové prostredie. A niečo, čo ma baví 

a prečo nie, lebo ja školu moc nemusím a 

hlavne to učenie. (Mirko,15) 

 

Na jednej strane sa teším na spoluţiakov a 

na druhej sa neteším na všetko to učenie, 

pri ktorom premárnim nespočetne hodín.  

(Katka, 17) 
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Do školy sa teším len kvôli ľuďom, s 

ktorými sa tam budem stretávať,  ale na 

učenie a skoré vstávanie sa neteším. 

(Monička, 16) 

 

Teším sa, lebo som tam spoznala ľudí, 

ktorí sú skvelí, a neteším sa na hŕbu učenia, 

ktoré ma čaká. (Tatiana, 15) 

 

Tak kvôli vzdelaniu, lebo je dôleţite a 

teším sa na náš super kolektív.  (Lucy, 18) 

 

Do školy sa teším hlavne kvôli priateľom, 

ktorých opäť uvidím po dlhom čase. A 

samozrejme aj na nové poznatky, ktoré na 

nás čakajú, pretoţe sa rada učím a 

získavam cenné vedomosti. No a aby sme 

to zhrnuli, teším sa aj na učiteľov, ktorí sú 

zároveň našimi priateľmi a takpovediac 

vzorom. (Mirka, 15) 

 

Teším sa hlavne na spoluţiakov, ktorých 

som dlho nevidela, a škola utuţuje naše 

priateľstvo. No neteším sa na kopu učenia, 

písomky a podobne, ale na druhej strane 

som rada, ţe sa naučím niečo nové. (Tinka, 

17) 

 

A čo si myslia všetci? NECH SÚ UŢ 

OPÄŤ PRÁÁÁÁZDNINY!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločenská kronika  
 

   Ţivot prináša mnoho šťastných 

okamihov, medzi inými k nim patria i krsty 

a sobáše. Aby však ţivot plynul 

v rovnováhe, náš Pán si z času na čas 

k sebe povoláva niektorých z našich bratov 

a sestier. V prvom čísle nášho Michalského 

zvonu vám prinášame bilanciu týchto 

šťastných i pre nás smutných chvíľ 

v mesiacoch júl, august a september.  

 

KRSTY:  

Krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha 

Svätého...  

 

Alexej Turjak   (7.7. 2012) 

Karolína Podolinská  (7.7. 2012)  

Vratko Kašaj   (13.7. 2012) 

Adam Múčka   (13.7. 2012)  

Nela Priščová   (21.7. 2012) 

Soňa Targošová   (28.7. 2012) 

Michal Targoš   (28.7. 2012) 

Šimon Jašek   (28.7. 2012) 

Samuel Potočár  (11.8. 2012)  

Emma Dingová   (11.8. 2012) 

Bibiána Kučáková  (31.8. 2012) 

Marco Mačejko   (8.9. 2012) 
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SOBÁŠE:  

V dobrom aj v zlom...  

 

Michal Čierňava a Pavlína Pagáčová  

(14.7. 2012) 

Vladimír Pytel a Jana Kubinčanová  

(21.7. 2012) 

Marek Jachowicz a Miroslava Matejčiková 

(27.7. 2012) 

Michal Podolínsky a Mária Beláková  

(11.8. 2012)  

Juraj Kaluţný a Renata Svačinová 

(18.8. 2012) 

Michal Griga a Monika Bísahová  

(15.9. 2012 

Marek Čambora a Ľubica Podmanická  

(22.9. 2012) 

Marián Koščal  a Paulína Potočárová  

(29.9. 2012) 

 

ÚMRTIA:  

A svetlo večné nech im svieti...  

 

Justína Králiková (14.7. 2012 Klubina)  

Pavol Dubovický (24.7. 2012 St. Bystrica) 

Štefan Kuric (8.8. 2012 St. Bystrica)  

Mária Paulusová (9.8. 2012 St. Bystrica) 

František Tomčala (12.8. 2012 St. 

Bystrica) 

Helena Kolenová (19.8. 2012 St. Bystrica) 

Emília Budošová (3.9. 2012 St. Bystrica)   

 

 

 

 

 

 

Katolícky kalendár v októbri  
 

01-10-2012  Sv. Terézia z Lisieux, panna  

                     a učiteľka Cirkvi  

02-10-2012  Sv. anjeli stráţcovia 

03-10-2012  Sv. Maximián; Sv. Dionýz   

                     Aeropagita 

04-10-2012  Sv. František Assiský 

05-10-2012  Sv. Placidus, mučeník; Sv.  

                     Mária Faustína, panna  

06-10-2012  Sv. Bruno, kňaz; Sv. Viera,  

                     mučenica  

07-10-2012  Panna Mária Ruţencová; Sv.  

       Justína, panna a mučenica  

08-10-2012  Sv. Pelágia, panna a mučenica  

09-10-2012 Sv. Dionýz, biskup, 

                    spoločníci a mučeníci; sv. Ján  

                    Leonardi, kňaz 

10-10-2012  Sv. František Borgiáš; sv. 

                     Daniel Comboni 

11-10-2012  Bl. Ján XXIII., pápeţ 

12-10-2012  Sv. Maximilián, biskup; sv.  

                     Sefarín, rehoľník 

13-10-2012  Sv. Koloman; sv. Eduard 

14-10-2012  Sv. Sv. Kalixt I., pápeţ a  

                     mučeník 

15-10-2012  Sv. Terézia od Jeţiša (z  

                     Avily), panna a učiteľka  

                     Cirkvi; sv. Tekla 

16-10-2012  Sv. Hedviga, rehoľníčka; Sv.  

       Mária Margita Alacoqueová,   

                     panna 

17-10-2012  Sv. Ignác Antiochijský,  

                    biskup  a mučeník  

18-10-2012  Sv. Lukáš, evanjelista  
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19-10-2012  Sv. Ján Brébeuf a Izák Jogues,  

                     kňazi, a spoločníci, mučeníci;  

                     sv. Pavol z Kríţa, kňaz 

20-10-2012  Sv. Vendelín 

21-10-2012  Sv. Hilarion; Sv. Uršuľa 

22-10-2012  Sv. Salome; Sv. Kordula 

23-10-2012  Sv. Ján Kapistránsky, kňaz  

24-10-2012 Sv. Anton Mária Claret, 

                    biskup 

25-10-2012  Sv. Chryzant a Dária,  

                     mučeníci;  

      Sv. Maurus, biskup  

26-10-2012  Sv. Evarist, pápeţ a mučeník 

27-10-2012  Sv. Sabína  

28-10-2012  Sv. Šimon a Júda, apoštoli   

29-10-2012  Sv. Felicián, mučeník; Sv.  

                     Zenóbius, kňaz a mučeník  

30-10-2012  Sv. Marcel, stotník;  

                    Sv. Eutropia,    

                     mučenica  

31-10-2012  Sv. Wolfgang, biskup;  

                    Bl. Krištof, kňaz  
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Svoje nápady, postrehy či návrhy môţete posielať na e-mailovú adresu časopisu: 

michalskezvonysb@gmail.com, alebo odovzdať v sakristii kostola po sv. omši.
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