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Milí čitatelia,  

som rada, že sa vám náš ďalší občasník dostáva do rúk, 

poprípade do vašich počítačov. Aj teraz sme sa snažili 

vybrať pre vás zaujímavé momenty, ktoré sa v našej farnosti 

stali, priniesť články o aktivitách našich farníkov a aj 

zaspomínať na časy viac či menej minulé.  

Nedávno, 9. novembra sme boli svedkami požehnania 

zreštaurovaného kamenného kríža pri kostole. Bola to veľmi 

príjemná chvíľa, ktorá nás spoločne, verím, viac posunula 

k Bohu. Pri svojej príprave na túto slávnosť som pátrala na 

internete po nejakých pekných veršoch, ktoré by vystihli 

podstatu kríža. A našla som! Preto sa chcem na úvod tohto 

vydania časopisu s vami všetkými podeliť o týchto pár 

nájdených riadkov. 

 

Nebies Kráľu, čo ti dali, keď si prišiel na náš svet? 

V paláci ťa privítali? Zaspievali chválospev? 

Veď si prišiel s veľkou slávou, sprevádzaný anjelmi: 

„Sláva Bohu na výsostiach, pokoj ľuďom na zemi.“ 

 

Miesto vďaky Pánu Bohu bičovali jeho tvár. 

Takto ľudia ďakovali za preveľký Boží dar. 

A keď nás chcel zmieriť s Bohom, 

vyviesť z hriechu k nebu blíž, 

dali sme mu iba rany, dali sme mu iba kríž! 

 

 

   Nech sa Vám Michalské zvony dobre čítajú!  

 

             Katka 
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Päť rokov vo farnosti 
 

Veru, už je to 5 rokov, čo sa správcom našej 

farnosti a našim pastierom stal vdp. Miroslav 

Janás. Pochádza z Tepličky nad Váhom a 27. júna 

tohto roku oslávil 16. výročie svojho kňazstva. 

V rokoch 1998–2000 pôsobil ako kaplán 

v Považskej Bystrici a nasledujúci rok v Kysuckom 

Novom Meste. Od roku 2001 do roku 2009 bol 

správcom farnosti v Svrčinovci a od roku 2009 sa 

tešíme z jeho prítomnosti u nás. Kňazstvo náš pán 

dekan vníma ako dar od Boha. Spoločne mu 

prajeme ešte veľa Božích milostí a požehnania 

a radosti z prítomnosti v našej farnosti.  

_________________________________________ 

Farská púť mužov  
 

Dolina Senkov sa stala dôležitým aktérom dejín 

počas druhej svetovej vojny. Počas ťažkých časov 

prechodu frontovej línie Starou Bystricou tu 

dedinčania prečkali nebezpečenstvo vojnového 

besnenia. Ako poďakovanie Bohu za záchranu 

životov tu po skončení vojny umiestnili na 

pamiatku Kríž vďaky, pri ktorom si každoročne 

pripomínali svätou omšou toto ťažké obdobie.     

Na sviatok Povýšenia svätého kríža sa v našej 

farnosti znova konala púť. Nebola to však typická 

púť ako všetky iné, táto púť bola niečím špecifická 

– bola to púť našich mužov. Neznamená to, že 

ženy mali „vstup zakázaný“. Všetko však bolo pod 

pánskou záštitou.  

Nič sa však nedá pripraviť zo dňa na deň. Preto sa 

muži už niekoľko týždňov vopred pravidelne 

stretávali a ich nedeľné poobedia patrili 

katechézam s pánom dekanom a svedomitým 

prípravám. Hlavnou témou katechéz a aj celej púte 

sa stalo postavenie muža ako ochrancu rodiny 

a otca. V duchu tejto myšlienky sa niesli všetky 

mužské stretnutia. Pre prvé stretnutie si pán dekan 

pripravil katechézu. Taktiež sa dohodli dôležité 

detaily. O týždeň neskôr pozval k mužom do 

farnosti pána dekana Petra Holbičku, ktorý ale 

neprišiel sám. Priviedol so sebou skupinu chlapov 

z Kysuckého Nového Mesta, ktorí vydali 

svedectvo a rozhovorili sa o svojich životných 

príbehoch a aj o tom, ako podobné pánske 

stretnutia fungujú v ich farnosti. Nevynechali ani to 

najdôležitejšie – ako veľa im podobné akcie dávajú 

do života  a povzbudzujú ich v ďalšom konaní. 

Záver prípravy korunovala púť niektorých z našich 

mužov do Višňového, kde sa konala obdobná akcia 

ako o týždeň neskôr u nás v Senkove.  

Po príjemných stretnutiach a rôznych iných 

pánskych akciách konečne prišiel deň D. Ráno 

v deň Povýšenia svätého kríža nás síce privítalo 

chmúrnym a upršaným počasím, boli sme však 

pripravení putovať za každých podmienok. Celou 

trasou od misijného kríža až ku krížu v Senkove 

sme sa modlili krížovú cestu, pričom jednotlivé 

zastavenia prednášali samozrejme muži a hudbu 

a spev pomedzi zastaveniami nemohol mať takisto 

na starosti nikto iný. Po príchode do Senkova 

všetko zavŕšila slávnostná svätá omša, ktorú 

celebroval, prirodzene, náš pán dekan. Jednotlivé 

liturgické čítania boli prednášané mužmi a na záver 

svätej omše poďakoval pánovi dekanovi za jeho 
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námahu a lásku, s ktorou pripravoval túto púť, 

ďalší z mužských radov.  

Celá akcia sa niesla vo veľmi príjemnom duchu, 

všade bolo cítiť vieru a nádej. Nikoho neodradil 

ani dážď, ani chlad. Niektorým sa možno videlo 

priam neskutočné, s akým odhodlaním a vervou sa 

muži zhostili svojich úloh a naozaj predstavovali 

stelesnenie otcov rodín a ochrancov.  

 

Na záver stačí len krátke konštatovanie: Všetci 

veríme, že entuziazmus, s akým sa muži z našej 

farnosti vrhli do príprav púte v Senkove, im vydrží 

aj pre ďalšie obdobné akcie, ktoré ešte 

v budúcnosti budú organizované. Patrí sa tiež 

poďakovať pánovi dekanovi za prípravu 

a usmerňovanie mužov, ktorých natoľko „nakazil“ 

svojím optimizmom a vierou. A tiež 

v neposlednom rade všetkým mužom, ktorí sa 

podieľali na príprave púte a prispeli k jej 

dôstojnému priebehu. Všetci sa tešíme na ďalšiu 

vašu púť, páni!                         Nina 

_________________________________________ 

Do Šaštína spoločne 
 

Rok 2014 je venovaný patrónke Slovenska – 

Sedembolestnej Panne Márii. Dôvodom vyhlásenia 

tematického roka je 450. výročie od prvého 

zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. 

výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za 

Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. Ten istý 

Svätý Otec zároveň vyhlásil chrám v Šaštíne za 

Baziliku minor.  
 

Základným cieľom mariánskeho roka je primknúť 

sa bližšie k Ježišovi s Pannou Máriou a podľa jej 

vzoru. Vrcholom roka bolo zasväcujúce zverenie 

sa pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie 

v Šaštíne na jej sviatok, 15. septembra 2014. Aj 

vďaka ochote pani Jarmily Podmanickej, ktorá 

zabezpečila zájazd, sme do Šaštína spoločne 

putovali i my z našej 

farnosti.  

V pondelok ráno, 15. 

septembra, sme nas-

túpili do autobusu 

a počas celej cesty sme 

sa už vopred snažili 

modlitbou prihovárať 

Panne Márii, aby nás 

privítala s otvorenou 

náručou. Bazilika 

v Šaštíne ukrýva 

v sebe nielen čaro 

prítomnosti Panny 

Márie, Patrónky Slovenska, ale celkovo je i v jej 

okolí cítiť pokoj a vyrovnanie. Patrónku Slovenska 

si prišlo uctiť približne 50-tisíc pútnikov z celého 

Slovenska. Do Šaštína pútnici prúdili z viacerých 

strán. Putovali nielen popri cestách, v procesiách – 

s krížom, ale aj autami a mimoriadnymi vlakmi, 

z okolitých obcí a miest i z iných diecéz. 

Jedinečným spôsobom zavítali na miesto aj 

účastníci púte, ktorí dva dni putovali peši 

s bratislavským pomocným biskupom Mons. 

Jozefom Haľkom. Na miesto dorazili po vyše 60-

kilometrovom putovaní z Marianky. Originálny 

spôsob zvolili aj skupiny cyklistov a motorkárov. 

Slávnostnú svätú omšu celebroval za účasti 

slovenských biskupov kardinál Jozef Tomko. 

Eucharistiu, ktorá sa začala liturgickým 

sprievodom, spevom piesne „Tie šaštínske zvony“ 

a tradičnou procesiou so sochou patrónky 

Slovenska, koncelebrovali ďalší kňazi – apoštolský 

nuncius na Slovensku Mario Giordana a predseda 

KBS Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý pútnikov 

privítal. Väčšinu z nich tvoril zástup mladých 
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i starších, nechýbali zástupcovia rôznych združení, 

hnutí a spoločenstiev, rehoľné a kňazské 

spoločenstvá, ako aj viaceré osobnosti 

náboženského, spoločenského a verejného života. 

Máloktorý národ, najmä taký malý, slabý, bez 

opory mocných, prežil podľa kardinála Tomka 

v dejinách toľko utrpenia a poroby, a pritom 

nezmizol z mapy sveta. „Máme za čo ďakovať 

svojím matkám a starým matkám, ktoré si 

inštinktívne našli cestu k Sedembolestnej. Cez 

utrpenie a vieru našich matiek vstúpila ona do 

slovenských dejín ako podzemný prameň, ktorý 

udržiaval naše rodiny i národ. Tak sa 

Sedembolestná stala v duchovnom zmysle matkou 

národa s našimi matkami,“ zdôraznil vo svojej 

homílii emeritný prefekt Kongregácie pre 

evanjelizáciu národov. I dnes podľa kardinála 

Tomka všetci potrebujeme ochranu 

Sedembolestnej. „I dnes sa u nás na Slovensku 

dávajú Kristove bolestné rany. Azda si ani 

poriadne neuvedomujeme, že sa okolo nás vedie 

boj o dušu národa, o jeho mravné hodnoty. Aké 

názory sa nám servírujú pod rúškom pokroku, 

blahobytu, voľnosti a pôžitku.  

Nepotrebujeme už ani myslieť, ani rozhodovať, čo 

je dobro a čo zlo, o etiku a morálku sa nám 

postarajú iní cez moderné prostriedky. Pomaly si 

nahrádzame Boha, i jeho  

Desatoro a príkaz lásky inými zákonmi.“ 

V závere slávnostnej svätej omše si pútnici 

vypočuli aj pozdrav apoštolského nuncia na 

Slovensku. Kardinálovi Tomkovi a všetkým  

prítomným priniesol pozdrav a apoštolské 

požehnanie Svätého Otca Františka. „Želám vám 

milovaní bratia a sestry, aby s pomocou Božej 

milosti, ktorú vám vyprosuje Sedembolestná 

Mária, sa stále viac a viac prehlbovala vaša viera. 

Aby ste svoj život vždy dokázali v duchu 

zodpovednosti a aby ste dosiahli ten posledný cieľ, 

ktorým je večný život v dome nášho nebeského 

Otca,“ povedal Mons. Mario Giordana. 

Dobrovoľníci, ktorí boli prítomní na každom kroku 

a starali sa o pokojný priebeh celej slávnosti, 

rozdávali pútnikom už od rána modlitbu zverenia 

sa Panne Márie, ktorú sme sa všetci spoločne po 

skončení svätej omše pomodlili. (Pre vás všetkých 

prikladáme modlitbu aj do nášho časopisu.) 
Je radosť a odmena stráviť takýto výnimočný deň 

naplnený vierou a prítomnosťou Božej Matky 

väčšmi ako inokedy. Ďakujeme všetkým, ktorý sa 

o túto možnosť putovať spoločne zaslúžili 

a veríme, že budú i v budúcnosti, nielen do Šaštína, 

ale i na iné výnimočné miesta nášho krásneho 

Slovenska.                                                       Katka 

 

________________________________________________________________________________________ 

Modlitba zverenia sa Panne Márii 

Preblahoslavená Panna Mária, prichádzame k tebe, našej Sedembolestnej Matke. Tu, v Národnej mariánskej 

svätyni v Šaštíne si pripomíname chvíľu, keď si stála pod krížom svojho Syna, Ježiša Krista. V duchu 

počúvame jeho slová, ktoré nám povedal otebe: „Hľa tvoja Matka! Hľa, vaša Matka!“ Spolu s apoštolom 

Jánom sme ťa prijali a stále prijímame s veľkou dôverou a nádejou ako našu Matku. Sme ochotní počúvať 

a poslúchať tvoje slová na svadbe v Káne Galilejskej, kde si nás pozvala urobiť všetko, čo nám – tvoj Syn 

Ježiš Kristus – povie. Chceme plniť jeho vôľu podľa tvojho vzoru. Lebo ty, Sedembolestná, si prijala plnosť 

bolestí v oddanosti do jeho vôle. Ty nás učíš, že bolesti prežívané tu na zemi v plnosti lásky sú cestou k plnosti 

slávy v nebi. 

Preto my, pozemskí pútnici a mnohokrát neverní hriešnici, si znovu obnovujeme a potvrdzujeme naše krstné 

sľuby. Odprosujeme tvojho Syna za odmietanie Božieho plánu pseudokultúrou smrti, za odmietanie Božej 

zvrchovanosti nad počatým životom i životom vyhasínajúcim. Zriekame sa navždy zlého ducha a odovzdávame 

sa celí Ježišovi Kristovi, aby sme ho po všetky dni svojho života nasledovali nesúc svoj kríž vernejšie, ako 

doposiaľ. 

Matka Sedembolestná, volíme si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú. Všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, 

vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu. V úplnej poddanosti a láske sa skrze teba, 

Sedembolestná Matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú 

spoločnosť – náš národ na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť. Prosíme ťa, veď 

nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho 

božského Syna. On svojím zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského Otca nás otvára pre jeho 

všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo 

večnosti. Amen. 
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Odišiel, v srdciach ostáva 
 

Stretnutie s ním bolo vždy duchovne radostné, plné 

rešpektu ale i priateľstva. Boli sme hrdí na to, že 

z našej farnosti pochádzal, tu i posledné roky žil 

vdp. Anton Dubovický. Jeho pozemská životná 

cesta ale žiaľ skončila 12. marca 2014, kedy nás vo 

veku 66 rokov opustil. 

Anton Dubovický bol za kňaza ordinovaný 10. 

júna 1973, následne pôsobil ako kaplán 

v Bošanoch a Považskej Bystrici, v rokoch 1974 – 

1979 v Papradne. V rokoch 1979 až 1994 bol 

správcom farnosti v Jasenici, od roku 1994 do 

1997 správcom farnosti v Predmieri a potom do 

roku 2009 správcom farnosti v neďalekých 

Lutišiach. V roku 2008 bol vymenovaný za 

honorárneho dekana. V rokoch 2009 – 2011 

pôsobil ako výpomocný duchovný vo svojej rodnej 

obci – v našej Starej Bystrici, kde strávil na 

zaslúženom dôchodkovom odpočinku aj posledné 

roky svojho života. 

Doslova neuveriteľné boli slová, ktoré oznamovali 

jeho odchod do večnosti. Pane, odmeň jeho službu 

tu na zemi a daj mu večnú slávu v nebi! 

Hoci odišiel, v našich srdciach ostáva... 
Katka 

_________________________________________ 

Na besede so Šurábom 
 

Kto by v našej obci nepoznal meno Marian Šuráb?! 

Bývalý správca našej farnosti, ktorého mnohí z nás 

majú zapísaného vo svojej knihe života ako kňaza, 

ktorý nás krstil, sprevádzal nás sviatosťou prvého 

svätého prijímania, birmovania, sobášil, či sa len 

usmial alebo prihovoril.  
 

V rámci tohtoročných Osláv zvrchovanosti v Starej 

Bystrici sme mali možnosť sa s ním opäť raz 

stretnúť. V piatok, 18. júla, sa na Rínku Svätého 

Michala archanjela konal RínOK art-fest – 

posedenie pri muzike pod nočným orlojom a najmä 

so zaujímavými osobnosťami prof. ThDr. 

Marianom Šurábom, PhD v súčasnosti 

šéfredaktorom Katolíckych novín a Mgr. 

Romanom Michelkom, riaditeľom vydavateľstva 

Spolku slovenských spisovateľov. Debatu na tému 

spoločenskej situácie, smerovania a začlenenia 

Slovenska vo svete z pohľadu cirkvi a politiky 

viedol starosta obce PhDr. JUDr. Ján Podmanický, 

PhD.  

Niesla sa vo veľmi príjemnej atmosfére až do 

neskorých večerných hodín. Marian Šuráb vo 

svojich odpovediach neraz zaspomínal na roky 

strávené v Starej Bystrici, na ľudí z farnosti, 

zážitky, ktoré sa mu vryli do pamäti. Sme radi, že 

sa k nám rád vracia a stretnutie s ním je vždy 

veľmi príjemné a obohacujúce.                           Katka  

Prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD. sa narodil v roku 

1958 v Krásne nad Kysucou. V roku 1982 

vyštudoval Rímskokatolícku cyrilometodskú 

bohosloveckú fakultu v Bratislave a bol vysvätený 

za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Považskej Bystrici, 

Trenčianskej Teplej a v Kysuckom Novom Meste. 

V rokoch 1989 – 1994 bol farárom v Starej 

Bystrici. V tomto období absolvoval aj 

Postgraduálne štúdium na Katolíckej Univerzite 

v Lubline, kde na Katedre pastorálnej teológie 

získal doktorát z teológie v odbore homiletika. 

V rokoch 1994 až 2001 pôsobil ako farár vo 

farnosti Nitra – Dražovce. V roku 2000 mu bol 

udelený titul monsignor. V rokoch 2001 až 2006 

bol rektorom Kňazského seminára sv. Gorazda 

v Nitre. Od roku 1994 pôsobí ako vysokoškolský 

pedagóg na Rímskokatolíckej cyrilometodskej 

bohosloveckej  fakulte Univerzity Komenského 

v Bratislave, kde vyučuje predmety pastorálna 

teológia, homiletika a rétorika. V rokoch 2006  až 

2014 pôsobil dve funkčné obdobia vo funkcii 

dekana Rímskokatolíckej cyrilometodskej 

bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského 

V Bratislave. V roku 2007 bol na Univerzite 

Komenského v Bratislave habilitovaný za docenta. 

V roku 2013 sa stal vedúcim katedry Pastorálnej 

teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej 

bohosloveckej  fakulte Univerzity Komenského 

v Bratislave. V tomto roku ho prezident Slovenskej 

republiky vymenoval za profesora. Zároveň sa stal 

šéfredaktorom Katolíckych novín. Napísal tri 

vedecké monografie, dve vysokoškolské učebnice, 

publikoval okolo päťdesiat  vedeckých a odborných 

článkov doma  a v zahraničí, vyšlo mu okolo 500 

publikovaných homílií.                                    
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Hodová slávnosť: „Mať Boha v srdci a byť v srdci Boha.“ 
 

Patrónom našej farnosti je svätý Michal archanjel. Nášho patróna si každoročne pripomíname hodovou 

slávnosťou, ktorá je výnimočnou udalosťou nielen našej obce, ale celej bystrickej doliny. Nie je to len 

o materializme, ktorý nás sprevádza pri vchádzaní do kostola na hody, nie je to ani o kolotočoch, na ktoré sa 

najmä deti tak veľmi tešia. I keď samozrejme, patrí to k tomu. Tým najdôležitejším na slávení sviatku Sv. 

Michala je duchovno, ktoré nás obklopuje v tento deň. Tento rok bol umocnený aj hosťom, ktorý celebroval 

slávnostnú svätú omšu, biskupským vikárom pre ekonomické veci vdp. Stanislavom Ďungelom. V úvode 

svätej omše som mala tú česť privítať ho v našej farnosti a po ukončení mu dievčatá z farnosti odovzdali 

kvety a Anetka Kubatková poďakovala milými slovami.  

Sila slova vdp. Stanislava Ďungela sa vryla do našich sŕdc. Počas svojho kázania vyzdvihol najmä to, že si 

treba uvedomiť, že nie je len dôležité, aby sme sa snažili približovať k Bohu, ale aby sme jeho blízkosť cítili 

i pri sebe. Nestačí mať preto len Boha v srdci, ale s vďačnosťou si každý deň máme uvedomovať, že my sami 

sme v Božom srdci, pretože Boh nás miloval prvý.  
 

Vdp. Stanislava Ďungela som v našej farnosti privítala týmito slovami:  
Dôstojný otče, srdečne vás vítame v našom chráme. Už v 17. storočí, keď Stará Bystrica mala kostol drevený, si naši 
predkovia za svojho patróna vyvolili Svätého Michala archanjela. Jeho sila ich chránila pred zlom a pomáhala im 

zvládať údely v každodennosti. Tohto patróna sme si zachovali až podnes a neprestajne cítime jeho pomoc a ochranu. 

Ďakujeme, že ste prišli s nami osláviť jeho meno a žiadať ho, aby aj naďalej v ruke zvieral svoj ochranný meč 
a pomáhal nám v boji proti zlosti. Je to pre nás deň ešte väčšmi naplnený vierou, ktorá nám pomáha s úsmevom kráčať 

po niekedy namáhavej, inokedy zasa radostnej ceste ľudského života.  
Katka 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Filatelistická výstava POD ORLOJOM  
 

V minulom roku sme si pripomínali 1150. výročie 

príchodu Svätých Cyrila a Metoda na naše územie, 

tento rok je zasa zasvätený Sedembolestnej Panne 

Márii. Tieto skutočnosti pripomínala filatelistická 

výstava ŽIVÉ CYRILOMETODSKÉ 

DEDIČSTVO. Kysucké kultúrne stredisko 

v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo 

v spolupráci s Klubom filatelistov 52-46 Močenok 

túto výstavu spojenú s uvedením príležitostnej 

poštovej pečiatky. Výstava bola jedinečnou 

prezentáciou histórie a hodnôt slovenského národa.  

Dňa 17.9.2014 sa v Základnej škole v Starej 

Bystrici konala beseda s pánmi Jozefom Kútnym 

(filatelistom) a Dr. Jozefom Gálom (historikom). 

Žiaci druhého stupňa takmer tri hodiny so 

záujmom počúvali slová, ktoré boli pre nich 

nepochybne obohacujúce v súvislosti 

s cyrilometodskou tematikou a dozvedeli sa mnohé 

informácie, ktoré im žiadna kniha neposkytne. 

Popoludní sme slávnostnou vernisážou sprístupnili 

filatelistickú výstavu spojenú s uvedením 

príležitostnej poštovej pečiatky. Výstava ponúkla 

19 výstavných panelov so zaujímavým materiálom 

v podobe zväčšenín známok, fotografií či 

pohľadníc. 
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Úvod vernisáže svojím vystúpením spríjemnili 

detičky z Detského folklórneho súboru Slniečko zo 

Starej Bystrice, ktorý vedie Mirka Králiková. 

Zaujímavosťou vernisáže bolo posvätenie 

príležitostnej poštovej pečiatky našim pánom 

dekanom vdp. Miroslavom Janásom. Návštevníci 

si následne mohli nechať opečiatkovať svoje 

vlastné materiály, pamätné príležitostné lístky, 

rôzne listiny, knihy a iné, a to priamo 

zamestnankyňou 

Slovenskej pošty. 

Príležitostná 

poštová pečiatka 

s tematikou 

živého dedičstva 

svätých Cyrila 

a Metoda bola 

vytvorená 

špeciálne pre túto 

príležitosť a je 

venovaná Starej 

Bystrici.          
           Katka 

_________________________________ 
Pár minút s...  

Už tradične sme o rozhovor do rubriky Pár minút 

s... požiadali niekoho z našej farnosti. Tento krát 

sme sa dozvedeli zaujímavé informácie 

o starobystrickom organistovi Marcelovi 

Prievozníkovi. Celý rozhovor sa nesie vo veľmi 

príjemnom duchu, neváhajte si ho prečítať!  

 

Kde si sa narodil? A máš nejakých súrodencov? 

Narodil som sa v Čadci, pochádzam zo Starej 

Bystrice. Mám jedného staršieho brata. 

A ako si na tom so vzdelaním, kde si študoval? 

Dá sa povedať, že vzdelávanie je môj celoživotný 

údel. Po Obchodnej akadémii v Čadci som začal 

študovať na Žilinskej univerzite prevádzku 

a ekonomiku vodnej dopravy. Po ukončení som si 

rozšíril kvalifikáciu o učiteľstvo ekonomických 

predmetov, neskôr o anglický jazyk a literatúru 

a momentálne študujem učiteľstvo informatiky. 

Kde pracuješ v súčasnosti? 

Pracujem ako učiteľ anglického jazyka na 

Súkromnej základnej škole v Žiline. 

Mal si k hudbe vzťah už od malička?  

Naša rodina je povestná svojím veľmi silným 

vzťahom k hudbe. Takmer všetci moji príbuzní sú 

spätí s hudbou. Najviac ma k hudbe ťahala moja 

mama. S ňou som od malička spieval, vystupoval 

na rôznych podujatiach, predstaveniach. Hudba je 

neoddeliteľnou súčasťou môjho života, s hudbou 

vstávam a zaspávam. Aj keď som pracovne veľmi 

vyťažený, vždy si sadnem za klavír a zaspievam si.  

Si vedúci Speváckeho zboru Mária, hráš na 

orgáne. Kedy ťa tento hudobný nástroj očaril? 

Na klavíri som hral od 1. ročníka základnej školy, 

ale na organe hrám od strednej školy. Začínal som 

v speváckom zbore Michal, ktorý v tom čase viedla 

Maja Krasňanová. Počas základnej umeleckej 

školy som sa stretol s pánom Antonom Hájnym, 

ktorý vtedy pôsobil ako organista v Krásne nad 

Kysucou. Vďake nemu som si našiel cestu k hraniu 

na organe. 

Máš nejakú vtipnú príhodu od fachu? Zažil si 

už za orgánom nejaký slušný trapas?  

Trapasov človek zažije za túto dobu množstvo. Sú 

to také malé veci. Od Baránka Božieho, ktorý sa 

namiesto 3 hrá aj 4-krát až po vymyslené alelujové 

alebo žalmové nápevy.  

Určite si už hral na mnohých nástrojoch, našiel 

sa taký, ktorý ťa priam uchvátil?  

Skúšal som hrať na kadečo už – od píšťalky cez 

gitaru, ale vždy to skončilo pri klavíri. Tak 

geniálny nástroj, ktorým dokážete vyjadriť, čo 

cítite, zabaviť ľudí, ale ich aj rozplakať, takému sa 

jednoducho nedá odolať.  

Aký je tvoj obľúbený druh hudby? 

Ja som nevyhranený typ. Mám rád všetko, čo 

pekne znie. Kritériom pre môj  výber hudby musí 

byť melodickosť a harmónia. Počúvam od klasiky 

cez modernú hudbu až po profilovanú hudbu 

(metal, country, jazz). 

Čomu sa rád venuješ vo voľnom čase? 

Okrem toho, že rád leňoším, mojím koníčkom je 

moja práca. Veľmi rád vymýšľam jazykové hry 

a aktivity, nové postupy a metódy vyučovania. 

Často pracujem na počítači (od bežného surfovania 

po nete až po vytváranie webstránok).  Ani 

knihami nepohrdnem, tie patria medzi moje 

najväčšie záľuby. 

Máš svojho patróna? Ak áno, koho a prečo?  

Pravdupovediac, patróna som v živote nemal 

konkrétneho. Vždy ma inšpirovali ľudia, ktorí boli 

nejakým spôsobom sčítaní, vzdelaní a skúsení. Ich 

rozprávanie, osudy a príbehy ma veľmi oslovovali 

a formovali.  

Bez čoho si svoj život nevieš predstaviť? 

Neviem si predstaviť, že by som žil s pocitom, že 

nemám rodinu. Moja mama, brat so ženou, neter, 

synovec a všetci moji bratranci a sesternice 
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s rodičmi. To sú ľudia, na ktorých mi záleží 

a ktorým záleží na mne. Ten pocit je 

nenahraditeľný u každého z nás. 

Máš nejaký sen?  

Mojím snom je žiť pokojný a pohodový život. 

Neriešiť zdravotné problémy, prežívať každý deň 

drobné radosti a dobrú náladu, vidieť druhých 

okolo mňa spokojných. Svojím spôsobom si 

vlastne svoj sen žijem už teraz . 

Hovorí sa, že človeka spoznáš podľa kávy; aká 

je tvoja obľúbená? ;-)  

Káva je môj denný rituál. Od pressa cez capuccino 

až po klasickú tureckú kávu. Ja sa držím výroku 

neznámeho človeka: „Ja s kávou problém nemám. 

Naopak, mám problém bez kávy.“ 

Marcel, veľmi pekne Ti ďakujem za rozhovor a do 

ďalšieho života prajem len to najlepšie, nech sa Ti 

Tvoj sen plní na 130%!         Nina 

_________________________________ 

Asterius píše (a eRko sa tiež hlási o slovo) 
 

V našej tradičnej rubrike, vám opäť chceme 

priblížiť činnosť detského speváckeho zboru 

Asterius a detského spoločenstva eRko za obdobie 

uplynulého roku.  
 

Dobrá novina 2013 

Radostná zvesť Starobystrických a Klubinských 

koledníkov Dobrej noviny sa ozývala našou 

farnosťou v dňoch 27.12 až 29.12. 2013. Koledníci 

boli rozdelení do viacerých skupín a postupne 

obkoledovali celú farnosť. Prvý deň patril Klubine 

a častiam Starej Bystrice – Šimaškovia 

a Budošovia. Druhý deň sa prekoledovali až po 

začiatok Lánov. Posledný deň začali všetci 

spoločne svätou omšou a koledou v kostole pre 

nášho pána dekana, ale aj všetkých farníkov. Po 

omši ešte koledovali farníkom na Lánoch a „misia“ 

bola ukončená. Všetky tri dni prebiehali v naozaj 

radostnej a veselej atmosfére. Vyzbieraná suma 

činila 4000,47 €. Všetci sa už tešíme na tento 

ročník. 
 

Trojkráľový koncert 

Tradičný vianočný koncert našej farnosti bol tento 

raz trochu špecifický. Nebol to totiž len koncert 

spevokolu, ale pridali sa k nemu i skupina USB 

a dievčenská skupina HaeveN. Krásne vianočné 

piesne pohladili a obveselili srdcia našich farníkov. 
 

 

 

Animátorský eRko ples 

8. februára sa farskí animátori vybrali plesať. Už 4. 

ročník tejto akcie sa teraz konal v Krásne nad 

Kysucou. Celý večer sa niesol vo veľmi príjemnej 

a nábožnej atmosfére. Animátori sa výborne 

zabavili, zopakovali si eRko tance a odišli naplnení 

Duchom Svätým.  
 

Detská púť do Rajeckej Lesnej 

Sobota 10. mája patrila detskej púti do 

Slovenského Betlehemu v Rajeckej Lesnej. Táto 

púť by pokojne mohla byť pomenovaná aj ako 

odmena koledníkom. Zúčastnili sa jej totiž takmer 

všetci koledníci Dobrej noviny z našej farnosti. 

Stretli sa s pánom biskupom a spoznali mnoho 

nových ľudí. Už len kvôli tejto skvelej akcii sa im 

určite oplatí zúčastniť sa na Dobrej noviny opäť. 

Deň života v Starej Bystrici 
Keď sa povie Deň života všetkým členom eRko 

spoločenstva sa na tvári zjaví úsmev. 21. júna sa 

Deň života konal v našej farnosti. Naši animátori 

sa na tento deň už dlho pripravovali. Nebola to 

totiž len taká hocijaká akcia. Dňa života sa 

zúčastnili malí eRkári spoločne so svojimi 

animátormi z niekoľkých farností. Budova dolnej 

školy pulzovala životom celý deň. Všetkým 

účastníkom sa akcia pod heslom „Rozhýbme svet 

dobrom“ veľmi páčila a tešia sa na ďalší ročník.  
 

A opäť sú tu detské eRko stretká 

Hurá...Po prázdninovej prestávke opäť začínajú 

detské sobotňajšie eRko stretká. Organizované sú 

v našej farnosti už štyri roky. Konajú sa raz do 

mesiaca vo farskom pastoračnom centre Čajka na 

farskom dvore. Prežime spoločne s milými 

a veselými animátormi, ktorí majú veľmi radi deti 

chvíle plné radosti a smiechu, naučme sa spoločne 

modliť, vyrobme si zaujímavé veci, buďme spolu, 

buďme SPOLOČENSTVO. Všetky deti z farnosti 

sú srdečne vítané!                                  Nina 
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Miništranti v tábore 
 

Každé dieťa si určite praje, aby letné prázdniny boli nekonečné. Všetci sme spokojní, keď v kalendári vidíme 

júlový dátum, vtedy vieme, že je pred nami ešte august a prázdniny len tak rýchlo ešte neskončia. Tieto 

prázdniny však miništranti z našej farnosti premýšľali inak. Netrpezlivo očakávali august, rátali každý jeden 

deň v kalendári. Tešili sa totiž na miništrantský tábor. Tešili sa na nových kamarátov, na skvelé zážitky.  

Konečne sa dočkali, prišiel ich vysnívaný deň. Pod 

velením Števa Poništiaka nasadli miništranti do 

autobusu a vydali sa na miesto činu. Cieľovou 

stanicou sa stal Chrenovec neďaleko Prievidze. Naši 

miništranti ale neboli sami. Pripojili sa k nim tiež 

chlapci z farností Turčianske Teplice a Veľké 

Ripňany. Chlapci prežili nezabudnuteľný týždeň, mali 

dostatok času a priestoru na športovanie či turistiku. 

Tiež si prezreli pravú banskú šachtu. Skvelým 

zážitkom pre chlapcov bola určite aj nočná prehliadka 

Bojnického zámku. Hlavnou myšlienkou tábora však 

bolo zdokonaliť sa v miništrantskej službe, aby mohli 

ešte lepšie asistovať kňazovi pri bohoslužbách, a to sa 

aj podarilo. Chlapci sa vrátili plní zážitkov ale i nových vedomostí a určite by si podobnú akciu radi 

zopakovali aj o rok – pravdaže, len v tom prípade, ak budú aj ďalší rok pravidelne a poctivo miništrovať, či už 

vo farskom kostole alebo na Klubine v kaplnke. Tak sa budú opäť môcť zúčastniť miništrantského tábora – 

a zaslúžene!                                                                                                                                                        Nina  

________________________________________________________________________________________ 

Náboženské pamiatky v Starej Bystrici 
 

Určite ste si všimli, že pri kostole dostal novú 

podobu kamenný kríž. Pochádza z roku 1834 

a zásluhou pánov Gregora a Ivana Hudecovcov 

a obecného úradu toto dielo majstra Jozefa Kurica 

získalo nový vzhľad. Podľa stanoviska 

Pamiatkového úradu SR je kamenný kríž pri 

kostole v Starej Bystrici významnou kultúrnou 

pamiatkou tohto regiónu. V súčasnosti sa začína 

proces jeho posudzovania ako vhodného kandidáta 

na vyhlásenie za Národnú kultúrnu pamiatku. 

Pri kostole však nájdeme viacero náboženských 

pamiatok. Častokrát sa pozastavíme pri soche 

Panny Márie, ktorá sa spomína už vo vizitácii 

z roku 1828 a pôvodne bola umiestnená na rínku. 

Po skončení druhej svetovej vojny ju obnovil pán 

Ján Koleno a po tom, čo ju v roku 1949 splašené 

kone zrazili a musela byť opäť renovovaná, ju 

premiestnili na súčasné miesto ku kostolu.  

Hneď za sochou je Misijný kríž. Stojí na mieste 

staršieho dreveného kríža, ktorý bol pamiatkou na 

ľudové misie v obci. Na kríži sú vyznačené roky 

konania ľudových misií: 1896, 1949 a 1995. Podľa 

niektorých údajov sa v obci konali misie aj 

v rokoch 1919 a 1932. 

Z druhej polovice 18. storočia pochádza baroková 

prícestná plastika sv. Jána Nepomuckého. O ňu sa 

veriaci zo Starej Bystrice, Klubiny i Radôstky 

zaviazali starať, o čom svedčí i nápis na pilieri pod 

plastikou.  

Ďalšou z náboženských pamiatok je kríž pri 

Hámre. Kto a kedy dal postaviť tento kríž nie je 

známe. Spomína sa v listine z roku 1828, kde sa 

hovorí, že stojí pred domom provízora a je 

požehnaný.  

Kaplnka Panny Márie u Slezákov patrila medzi tie 

miesta v našej obci, kde sa v minulosti raz ročne 

konala aj svätá omša. Tou veriaci z tejto časti obce 

chceli najmä poďakovať Panne Márii za jej 

ochranu a pomoc.  

V časti u Kanderov máme prícestnú kamennú 

plastiku Panny Márie z roku 1837. Socha 

Sedembolestnej bola umiestnená na stĺpe a neskôr 
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prenesená do kostola. Na jej miesto postavili 

v roku 1991 novú sochu Panny Márie Fatimskej.  

Aj u Rusnákov je socha Panny Márie, pochádza 

z roku 1832. Je možné, že vznik tejto sochy je 

spojený s cholerou, ktorá sa prehnala našou obcou 

v roku 1831.  

Pri ceste od kostola smerom na Novú Bystricu si 

môžeme uctiť drevený kríž na cintoríne z roku 

1828 alebo kríž vďaky pod vrchom Senkov, kde 

počas druhej svetovej vojny prečkali prechod 

frontu mnohí občania.  

Kedy bol postavený drevený kríž u Sekeráša nie je 

známe. Pamätníci spomínajú, že ich starí rodičia 

spájali toto miesto s rozličnými úkazmi 

a zdanlivým plačom. V minulosti sa na tomto 

mieste konali pre veriacich májové litánia.  

Jednou z najväčších 

náboženských pamiatok 

v Starej Bystrici je kaplnka 

na Lánoch. Prvýkrát sa 

spomína vo vizitácii z roku 

1767. Vtedy tu ešte ale 

nestála kaplnka, ale len 

socha Panny Márie na 

drevenom podstavci. 

Kaplnka ako taká sa prvýkrát 

spomína v roku 1828, kedy bola vydaná obligácia, 

ktorou veriaci z časti Lány vyjadrujú svoju túžbu 

vystaviť objekt, ktorým by si uctili Boha. Kaplnku 

posvätil dekan kanonik Ján Kmeťko. Socha, ktorá 

je umiestnená v kaplnke, predstavuje Pannu Máriu 

Šaštínsku. Dodatočne bol v jej blízkosti postavený 

v roku 1990 aj drevený kríž.  

Menej známe miesta a pamiatky sú pre občanov 

posledné dve, ktoré spomeniem – kríž v sedle 

Korcháň a Židovský cintorín.  

V minulosti viedla cesta zo Starej Bystrice do 

Kysuckého Nového Mesta cez sedlo Korcháň na 

rozhraní našej obce a Lodna. Vznik kríža na tomto 

mieste sa spája s tragickou udalosťou – jeden 

zbojník mal na tomto mieste zavraždiť a olúpiť 

gazdu, ktorý sa vracal z jarmoku. Práve zbojník dal 

neskôr na tomto mieste postaviť kríž a vo výročný 

deň jeho násilného činu ho ľudia našli pri tomto 

kríži mŕtveho.  

Dnes už len torzo ostalo zo Židovského cintorína, 

ktorý bol umiestnený na Brízgalovej roli v Salajni. 

Vznikol v roku 1900, keď židovský občania v obci 

predstavovali už pomerne početnú skupinu. Počas 

druhej svetovej vojny zasiahli cintorín viaceré 

granáty a po jej skončení začal chátrať.       Katka  

Čitateľka píše: Púť vo Svätej zemi 
 

Veľmi som túžila byť na miestach, kde sa narodil, 

žil, zomrel na kríži, vstal z mŕtvych a vystúpil na 

nebesia náš Pán Ježiš. A ten deň prišiel, keď som 

zatelefonovala p. farárovi Marekovi Smatanovi, 

koordinátorovi pútí Žilinskej diecézy a spolu so 

synovcom, kamarátkou a ešte ďalšími 50 pútnikmi 

so Slovenska sme sa púte do Svätej zeme zúčastnili. 
 

Dňa 8. 3. 2014 sme o 8.30 hod. nastúpili do 

spoločného autobusu v Čadci, ktorý nás odviezol 

na letisko do poľských Katowic. Odtiaľ sme 

o 14.00 hod. odleteli lietadlom maďarsko-poľských 

aerolínií VIZZ air. Let bol pokojný a leteli sme asi 

3,5 hodiny. Vo večerných hodinách sme pristáli na 

medzinárodnom letisku v Tel Avive, kde sme zažili 

zvýšenú bezpečnostnú kontrolu. Autobusom sme 

sa presťahovali do Betlehema, kde sme boli aj 

ubytovaní v hoteli Hviezda. 

Na druhý deň ráno – nedeľa – sme mali budíček 

o 5.30 hod. a po raňajkách sme vyrazili autobusom 

do Jeruzalema, ktorý bol od Betlehema vzdialený 

cca 10 km. Jeruzalem je hlavné mesto Izraela. Pre 

židov, moslimov a kresťanov je to posvätné mesto. 

Naša prvá zástavka bola Hora Sion,  je to pre 

kresťanov jedno z najdôležitejších miest v celej 

Svätej zemi. V ňom Pán Ježiš ustanovil 

Eucharistiu, sviatosť kňazstva a sviatosť zmierenia. 

Tu umýval apoštolom nohy, tu sa im zjavoval po 

svojom zmŕtvychvstaní, zoslal Ducha Svätého. Pri 

Večeradle usnula Panna Mária, preto neďaleko 

Večeradla je postavený moderný kostol zasvätený 

Usnutiu Panny Márie. Bazilika je dvojpodlažná. 

Dolu sa nachádza kruhová krypta, v strede ktorej je 

katafalk zobrazujúci Pannu Máriu v polohe 

zosnulých, obkolesený stĺporadím. Socha je 

v životnej veľkosti. Po stranách sa nachádzajú 

oltáre rôznych národov s nádhernými mozaikami, 

ktoré zobrazujú výjavy zo života Panny Márie. Tu 

vo Večeradle pápež Ján Pavol II. v roku 2000 

navštívil Svätú zem, ako prvý pápež v dejinách 
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Cirkvi tu slúžil svätú omšu. Navštívili sme aj hrob  

kráľa Dávida. Z Hory Sion sme sa potom pešo 

presúvali a cez kontroly sme sa dostali do 

moslimskej časti Jeruzalema k zlatej Omarovej 

mešite, ktorá patrí medzi najsvätejšie, najhlavnejšie 

mešity islamu. Svojou zlatou kopulou vytvára 

nádhernú dominantu Jeruzalema a k Múru nárekov, 

ktorý je najsvätejším miestom Židov na svete.  

Sem prichádzajú Židia vykonať púť, aby 

oplákavali zničenie slávneho jeruzalemského 

chrámu. Pri múre je prevádzka vo dne i v noci, 

celých 24 hodín, pretože sa očakáva príchod 

Mesiáša. Priestor pred Múrom nárekov je oddelený 

– zvlášť kde sa modlia muži a zvlášť ženy. 

V poobedňajších hodinách, po krátkej prestávke 

sme sa opäť autobusom presunuli na miesto AIN 

KAREM, do miesta, ktoré sa spája s narodením 

a životom sv. Jána Krstiteľa, Alžbety a kňaza 

Zachariáša. Toto mestečko leží asi 8 km 

juhozápadne od Jeruzalema. Navštívili sme aj 

kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa, ktorý je 

postavený nad jaskyňou narodenia sv. Jána. Odtiaľ 

sme prešli k Bazilike Navštívenia Panny Márie, 

teda miesto, kde podľa kresťanskej tradície Panna 

Mária navštívila svoju tetu Alžbetu. Tu prichádza 

Panna Mária z Nazareta, vzdialeného asi 150 km. 

Nádvorie kostola je krásne vysadené kvetmi. Tu 

v tomto chráme nám pán farár odslúžil sv. omšu. 

Vnútro chrámu tvoria krásne maľby s výjavom 

príchodu Panny Márie na oslíkovi, sprevádzaná 

anjelmi,  stretnutia Panny Márie so sv. Alžbetou 

a jej pomocníčkami, nad ktorým sa vznáša Duch 

Svätý ako aj ďalšie výjavy zo života Zachariáša. 

Pozornosť upútava múr s keramickými tabuľkami, 

na ktorých je v 41 jazykoch napísaný chválospev 

Panny Márie zvaný „Magnificat“ – „Velebí duša 

moja Pána ...“, ktorý je aj v slovenčine a tak sme si 

ho aj my na tomto mieste spoločne zaspievali.  

3. deň bol zameraný na prehliadku Betlehema. 

Najskôr sme navštívili karmelitanský kostol 

a kláštor, ktorý dala postaviť blahoslavená Miriam 

Baouardy, mladá palestínska katolíčka 

pochádzajúca z dedinky neďaleko Hajfy, obdarená 

Božími darmi, stigmami. Potom sme sa autobusom 

premiestnili na predmestie Betlehema na Pole 

pastierov, kde podľa tradície, je to miesto, kde 

pastieri prijali od anjelov posolstvo narodenia 

Ježiša Krista. Ako spomienku na tieto udalosti je tu 

postavený tesne vedľa jaskýň súčasný kostolík 

„Gloria In exelsis“. Na tomto mieste v malej 

jaskynke pán farár odslúžil sv. omšu, spievali sme 

vianočné piesne. Po skončení sv. omše sme si ešte 

chvíľu poobzerali okolie a odobrali sme sa do 

hotela, kde sme mali pripravený  spoločný, dá sa 

povedať, vianočný obed a tiež sme si  boli kúpiť 

v neďalekom obchodíku spomienkové darčeky. Po 

dobrom obede sme pokračovali opäť v prechádzke 

po Betleheme a navštívili sme Baziliku Narodenia 

Pána a Jaskyňu Narodenia Pána. Pod Oltárom 

narodenia je na mramorovej doske štrnásťcípa 

strieborná hviezda s latinským nadpisom: „Tu sa 

z Márie Panny narodil Ježiš Kristus.“ Pozreli sme 

si aj kostol sv. Kataríny, v ktorom na pravej strane, 

pri vchode do kostola pod bočným stolom oltára, je 

chránená podobizeň svätého dieťaťa, ktoré sa 

kladie na miesto narodenia na Vianoce. Tesne pred 

oltárom schádzajú schody do podzemných jaskýň: 

Jaskyňa sv. Jozefa,  Jaskyňa neviniatok, Jaskyňa 

sv. Hieronyma a my sme navštívili Jaskyňu 

Mlieka. Názov jaskyne vykopanej do bieleho tufu, 

má pôvod v legende, ktorá hovorí, že sa v nej 

Panna Mária schovala pri úteku do Egypta a zatiaľ 

čo kojila Ježiša, kvapka z jej mlieka padla na skalu, 

čím jaskyňa úplne zbelela. Jaskyňa sa stala cieľom 

púti matiek, aby si vyprosovali dar života.  

4. deň – Čakal nás náročnejší deň, vstávali sme už 

o 5.00 hod. Po raňajkách sme nastúpili do autobusu 

a cestovali krásnymi cestami z Jeruzalema smer 

Galilea. Zastavili sme sa v Cézarei  Prímorskej – 

najznámejší palestínsky prístav v období Ježiša 

Krista bol vystavaný Herodesom Veľkým v rokoch 

22 – 13 pred Kristom. Ďalšia zástavka bola hora 

Karmel, na úpätí, ktorej sa nachádza kláštor 

a kostol karmelitánov nazývaný Stella Maris. Tu 

sme slávili sv. omšu. Chrám je zasvätený Panne 

Márií, ale je postavený aj ku cti proroka Eliáša. 

Pokochali sme sa aj krásou Bahajských záhrad.  

Ďalšou našou zástavkou bolo mesteško Kána 

Galilejská a tu v Kostole Zázraku premenenia vína, 

kde Pán Ježiš vykonal svoj prvý zázrak, keď ako 

hosť na svadbe na príhovor svojej matky Panny 
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Márie, premenil vodu na víno, si 8 manželských 

párov obnovilo 

manželské sľuby. 

Z Kány Galilejskej 

sme pokračovali na 

horu Tábor, na ktorú 

sme sa vyviezli 

taxíkmi. Na Hore 

Tábor sa podľa 

Nového zákona 

a kresťanskej tradície 

uskutočnilo 

Premenenie Pána. 

Františkáni na tejto 

hore vybudovali 

kláštor a krásnu Baziliku Premenenia Pána. Nad 

hlavným oltárom je prekrásna zlatá mozaika, 

zobrazujúca Premenenie Pána – celého 

presvieteného a vznášajúceho sa nad zemou. 

Napravo od neho je zobrazený Eliáš s mečom 

a naľavo Mojžiš s tabuľkami Desatora. Obidvaja sa 

vznášajú v oblakoch. Pod hlavným oltárom sa 

nachádza krypta Premenenia. Tu na Hore Tábor, 

mali apoštoli pochopiť, že do slávy Božieho 

kráľovstva sa vstupuje cez utrpenie. 

V podvečerných hodinách sme dorazili do 

Nazaretu, kde po odparkovaní autobusu sme išli 

pešo k Bazilike Zvestovania Pána, kde sa oproti 

vchodu do Baziliky na stene nachádza popri iných 

mozaikách aj slovenský obraz Sedembolestnej 

Panny Márie, patrónky Slovenska.  Bazilika sa 

skladá z dvoch časti: dolnej baziliky – s jaskyňou 

Zvestovania (časť domu, kde bývala Mária) 

a hornej baziliky. K Bazilike Zvestovania pripojili 

kláštor františkánov a na jeho severnej strane sa 

nachádza iný kostol, zasvätený sv. Jozefovi, pod 

ktorým sa nachádza krypta zasvätená Svätej 

rodine. Ide o jaskyňu – dom alebo tesársku dielňu 

sv. Jozefa a Svätej rodiny. Po prehliadke Baziliky 

sme odišli do hotela a túto noc sme prespali 

v Nazarete. 

5. deň – Ráno odchod z Nazaretu na plavbu po 

Genezaretskom jazere. Tu sme sa plavby v malej 

rybárskej loďke po Genezaretskom jazere trošku 

obávali, teda aspoň ja, pretože pršalo o pofukoval 

vietor. Genezaretské jazero je dlhé 21 km, široké 

11 km a hlboké 50 m. Leží 212 m pod hladinou 

Stredozemného mora. Zo severu doň vteká rieka 

Jordán. Jazero je aj dnes plné rýb, ktoré slúži na 

obživu okolitému obyvateľstvu. Počas plavby sme 

videli na oblohe krásnu dúhu a po dokončení 

plavby, kým sme prišli na druhý breh, už nám opäť 

svietilo slniečko a nám na tvári opäť zažiaril 

úsmev.  Ďalšou našou trasou bola cesta na Horu 

Blahoslavenstiev. Toto územie dominuje nad 

jazerom a je tu postavený moderný oktagonálny 

kostol. Je zasvätený reči na hore, ktorá odznela nad 

jazerom. Celý areál je veľmi pekný. Svätú omšu 

sme mali dolu pod kostolom, akoby v prírode spolu 

so skupinou p. Martina Mojžiša. Otec Martin nám 

v homílii pripomenul 8 Ježišových 

blahoslavenstiev z kázne na hore. Potom sme 

navštívili Kafarnaum – miesto, kde 12 mesiacov žil 

a pôsobil Pán Ježiš. Podľa tradície je bydliskom 

apoštolov Petra a Ondreja, ktorí sa sem priženili. 

V meste podľa Nového zákona, vykonal Pán veľa 

zázrakov: Uzdravil Petrovu svokru, ochrnutého, 

vzkriesil dcéru Jaira, predstaveného tunajšej 

synagógy, uzdravil sluhu rímskeho stotníka. Tu 

Pán Ježiš získal Petra, keď po celodennom 

rybolove nemal žiadny úlovok a Pán Ježiš urobil 

zázrak a pred jeho očami vylovil plné siete rýb. 

Najvýznamnejším objavom je Kafarnaumská 

synagóga, postavená v 4. storočí po Kristovi na 

základoch staršej synagógy, v ktorej kázal Pán 

Ježiš. Nad spomínanými základmi sa dnes vypína 

Chrám svätého Petra, ktorý je takmer celý zo skla. 

Neďaleko Kafarnauma sa nachádza lokalita 

s názvom Tabgha, čo znamená Sedem prameňov. 

Na tomto mieste bola križovatka obchodných ciest 

Via maris. Tu sme navštívili miesto zázraku 

rozmnoženia chlebov a rýb. Mozaikový obraz 

košíka s piatimi chlebmi a vedľa dvoma rybami je 

možné vidieť pred hlavným oltárom v Kostole 

rozmnoženia chlebov a rýb. Pod oltárom vyčnieva 

časť kameňa, na ktorom podľa tradície sedel Pán 

Ježiš, keď rozmnožoval chleby a ryby. Neďaleko 

tohto Kostola sa nachádza druhý kostol Primátu 

svätého Petra. Kostol stojí na mieste, kde sa Pán 

Ježiš tretí krát zjavil apoštolom po svojom 

zmŕtvychvstaní a jedol s nimi rybu po ich 

neúspešnom rybolove. Preto skala vo vnútri 

Kostola dostala názov Mensa Christi – Kristov stôl. 

Je to miesto potvrdenia primátu sv. Petra po jeho 

trojnásobnom vyznaní lásky Ježišovi. Na severnej 

stene vnútra kostola je mozaikový obraz pápeža 

Pavla VI., ktorý vraj pri uctievaní skaly plakal.  

Potom nasledoval obed nazvaný Petrova ryba a my 

sme opäť cestovali autobusom smer Jericho. 

Jericho sa považuje za najstaršie mesto na svete, je 

oáza v púšti bohatá na ovocie (prechádzali sme 

okolo banánovníkovej plantáži, figovníkov, 
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datľových plantáži. Zastávku sme urobili pri 

západnej strane Jericha, kde sa týči hora Pokušenia 

vo výške 384 metrov nad úrovňou rieky Jordán. 

V polovici strmého svahu je postavený kláštor, 

ktorý založili grécko-ortodoxní kresťania v roku 

1874 na mieste pôvodného kláštora zo 6.storočia. 

Odtiaľ sme opäť cestovali už do nášho hotela 

Hviezda v Betleheme. 

6. deň – Navštívili sme Betániu, kde sme mali aj 

sv. omšu. Betánia je dedinka, v ktorej žil Lazár 

a jeho sestry Mária a Marta. Potom sme sa 

autobusom presunuli Judskou púšťou do Bet, 

zastavili sme sa pri bode 0, čo je najnižší bod na 

zemi pod hladinou mora. Tu sme si urobili aj pár 

fotografií a pokračovali do Betánia Zajordánska, 

kde krstil Ján Krstiteľ. Tu sme sa zastavili pri rieke 

Jordán, aby sme si pripomenuli  Ježišov krst, 

a zároveň aj náš krst a obnovili si krstné sľuby.  

Odtiaľ sme cestovali opäť autobusom k Mŕtvemu  

moru, v ktorom sme mali možnosť okúpať sa. Je to 

prírodný zázrak. Leží približne 410 metrov pod 

hladinou Stredozemného mora a veľmi rýchlo sa 

zmenšuje pre prudké vyparovanie vody.  Má 

maximálnu hĺbku 400 metrov. voda je veľmi slaná. 

Táto soľ sa dá naťukať z kameňov alebo priamo 

pozbierať z mora, čo sme niektorí využili a domov 

si priviezli túto soľ. Voda Mŕtveho mora je aj 

mastná. Jeho zvláštnosťou je, že vôbec nemusíme 

nič robiť a voda nadnáša. Dá sa ľahnúť na vodu 

a čítať si knihu. Keď sme sa dostali do trocha 

väčšej hĺbky, problém bol, postaviť sa.. Na juhu 

Mŕtveho mora si možno spomenúť na ľud Sodomy 

a Gomory, miest, čo boli podľa tradície zničené 

ohňom a sírou.  Kúpanie nás dosť vyčerpalo. Je 

veľký zážitok kúpať sa v Mŕtvom mori. Nasleduje 

príchod do Betlehema, večera a spánok, pretože 

nás čakal ďalší deň, myslím, že dosť náročný 

a zároveň deň, ktorý mi najviac utkvel v pamäti. 

7. deň – piatok sme hneď po raňajkách odišli 

autobusom do Jeruzaleme. Našou prvou zástavkou 

bola Olivová hora. Na tomto vrchu sa pestovali 

olivy. Z Olivovej hory sa nám naskytol nádherný 

pohľad na panorámu Jeruzalema, na údolie 

Cedron, údolie Gehema, na centrálnu časť 

s Múrom nárekov a zlatou Omarovou mešitou, na 

moslimský cintorín pod hradbami, na Kalváriu.   Je 

tu hlavný veľký židovský cintorín a tu by mali byť 

pochovaní aj proroci Aggeus, Malachiáš, 

Zachariáš, Izaiáš a iní. Podľa Nového zákona sa na 

tomto vrchu udialo veľa významných udalostí zo 

života Pána Ježiša, Panny Márie a apoštolov. 

Zastavili sme sa pri Kostole Dominus Flevit, ktorý 

je naprojektovaný v tvare slzy, lebo mal  vyjadriť 

Ježišov plač nad Jeruzalemom. Ďalšia zástavka 

bola v Betfagé (v preklade v dome fíg). Nachádza 

sa východne od Jeruzalema. Tradícia nám hovorí, 

že z tohto miesta Pán Ježiš vysadol na osliatko 

a a z tohto miesta začína svoj vstup na Kvetnú 

nedeľu do Jeruzalema. V roku 1883 vybudovali 

františkáni na zrúcaninách stredovekej svätyne 

kostol, ktorý stojí dodnes. V kostole sme videli aj 

kameň, o ktorom sa traduje, že z neho Pán Ježiš 

vysadol na osliatko. Ďalšou našou pútnickou 

zastávkou bol Kostol Pater Noster, ktorý spravujú 

sestry karmelitánky dodnes. Nádvorie aj vlastný 

chrám je zdobený keramickými tabuľami s textom 

modlitby Otčenáš vo viac ako 100 jazykoch, 

vrátane nášho. Navštívili sme aj jaskyňu pod 

kostolom, kde strávil Pán Ježiš poslednú noc pred 

umučením a kde sa modlil k svojmu Otcovi.  Pešo 

sme zišli do Getsemanskej záhrady, kde sa Pán 

Ježiš chodil rád modliť a je tu osem olív z čias 

Pána Ježiša. Tu sa nachádza Bazilika Agónie. Pri 

vstupe do Baziliky nás upútal tmavý interiér, 

vyjadrujúci smrteľnú Ježišovu úzkosť, čo cítil, keď 

sa modlil pred svojou smrťou. Na dlažbe pred 

hlavným oltárom je skala, na ktorej sa podľa 

tradície Pán Ježiš potil krvou. Potom sme sa 

zastavili v Jaskyni zatknutia (zrady), kde Judáš 

bozkom zradil Pána Ježiša. Ďalšou našou 

návštevou bol Kostol Hrobu Panny Márie. Podľa 

tradície Panna Mária zomrela v Jeruzaleme 

a pochovali ju v údolí Cedron, na úpätí Olivovej 

hory, odkiaľ bola aj s telom vzatá do neba. V tomto 

kostole sú podľa tradície hroby sv. Jozefa a rodičov 

Panny Márie sv. Joachima a sv. Anny. Z Olivovej 

hory sme potom pešo išli do Jeruzalema, kde sme 

cez prísnu kontrolu vojakov prešli hlavnou bránou 

do jeho uličiek, aby sme si vykonali Krížovú cestu, 

ktorá sa nazýva Cesta utrpenia Via Dolorosa. Dnes 

je to ulička asi 1,5 km 

dlhá, plná obchodov.  

Po absolvovaní krížovej 

cesty sme sa po 

deviatom zastavení 

ocitli na nádvorí pred 

Bazilikou Božieho 

hrobu, ktorý je 

postavený nad miestom 

popravy a hrobu Pána 

Ježiša. Vedľa baziliky 

je schodište, ktoré vedie 
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do tzv. Kaplnky Frankov, vybudovanej križiakmi 

pre voľnejší vstup na Kalváriu. Tu sme si urobili 

spoločnú fotografiu ako pamiatku na návštevu 

baziliky a Svätej zeme. Hneď po vstupe do baziliky 

vidíme tzv. kameň balzamovania, na ktorom podľa 

tradície pripravovali telo Pána Ježiša pred 

uložením do hrobu. Potom po strmom schodišti 

sme vyšli na vrchol Kalvárie, kde sú dve kaplnky 

zasvätené staniciam krížovej cesty X., XI., XII, 

XIII. Pod oltárom je možnosť na vlastné oči vidieť 

kameň, kde stal Kristov kríž. Po prehliadke 

Kalvárie sme zišli schodiskom ku kaplnke 

Božieho hrobu, kde uložili Ježišovo mŕtve telo. Tu 

sme si preverili našu trpezlivosť, pretože sme si 

vystali dlhý rad cca 1,5 hod. Tu sa pod 

mramorovou doskou nachádza bývalá jaskyňa 

autentického hrobu Pána Ježiša. Pokľakli sme a na 

pár sekúnd sme sa pohrúžili do modlitieb.  

8. deň – hneď po raňajkách sme ešte odišli do 

Jeruzaleme, kde sme si po sv. omši ešte urobili 

prehliadku ďalších miest, ktoré sme nestihli 

v piatok. Pozreli sme si Kostol Svätý Peter in 

Galikantu, ktorého názov pripomína príhodu, keď 

Peter, napĺňajúc Ježišovu predpoveď, svojho Pána 

tri razy zaprel skôr, ako kohút ráno zaspieval. 

Kostol stojí na základoch pôvodného Kajfášovho 

domu. Potom sme si ešte raz pozreli panorámu 

Jeruzalema a pohľadom naň sme sa rozlúčili 

a nasledovala drevená chalúpka s komorou, 

pitvorom, maštaľkou a humnom – všetko pod 

jednou strechou, na cesta do TEL AVIVU, ktoré 

založilo v roku 1909 tridsať židovských rodín. Sú 

tu takmer všetky veľvyslanectvá, úrady, obchodné 

centrá a jediné medzinárodné letisko – Ben Gurion. 

V JAFFE sme si pozreli Chrám Sv. Petra 

a v poobedňajších hodinách sme cestovali na 

letisko. Tu po dôkladnej prehliadke sme nastúpili 

do lietadla a tešili sme sa na návrat domov.  

Denníček vznikol z mojich poznámok, z výkladu 

pána farára Mareka Smatanu, ktorý bol naším 

sprievodcom a z knihy vdp. Martina Mojžiša: 

Putujeme spolu po svätej zemi. Som rada, že som 

sa oň mohla s vami podeliť.                                Jana 

 

________________________________________________________________________________________ 

Spomienky na Blažeja Kolembusa a jeho rodinu 
 

Vo svojej mysli sa často vraciam do čias minulých a teda spomínam aj na strýka Blažeja, jeho ženu Ulišku 

a strýka Jožka. Menšia chalúpka, na konci búda na drevo, od západu hrubá košatá lipa. Veľká záhrada 

s obrovským včelínom a množstvom ovocných stromov. Slzy sa mi tisnú do očí, keď to píšem. Strýko Blažej 

a strýko Jožko boli nízkej postavy, strynka Uliška malá žienka, ale všetci traja mali veľké srdce plné lásky 

a úprimnosti. Blažej bol vychýrený včelár – včielky boli jeho radosťou. Keď rozkvitla veľká lipa len sledoval 

s úsmevom na tvári ako včeličky pracujú. Keď sme išli zo školy a videli sme ho v záhrade, zašli sme k nemu 

a strýko nám ukazoval ako včielky pracujú, že sa môžeme tešiť na dostatok sladkého medu. Tešili ich 

jedličky, ktoré dobre medili, aj agát či gaštan, čo mali v záhrade. Keď sme už boli v záhrade, strynka Uliška 

nás počula a hneď vyšla z chalúpky a núkala nám podlisňaky, ktoré práve dopiekla. Nikdy sme tam nešli 

darmo, vždy sme dostali nejakú  apčeku, kocku cukru či jabĺčko zo suda s kapustou. Neraz, keď prišli teplá 

a včielky sa začali rojiť, sme počuli strýka Blažeja ako klepe o kosu, aby sa včielky usadili, hneď sme utekali 

k nemu na zvedy, ale potichu, lebo sme už boli poučení a vedeli sme čo treba. Stáčanie medu bola najväčšia 

radosť. Strýko Blažej nám dali do každého domu veľkú misku na žutie. Takzvané vyžuvky sme im vždy 

vrátili, lebo ich potrebovali zasa pre včielky. Aj keď sme prišli inokedy sme dostali na chleba medu. Aj strýko 

Jožko pomáhal stáčať a bol veľký figliar, neraz nás natrel medom popod nos, či na líce a len sa smial. Keď sa 

strýkovi Blažejovi dobre darilo, pribudol do záhrady aj druhý, ešte väčší včelín. V tom čase mal až 56 rodín. 

Rada spomínam aj na príhodu, ako strynka Uliška išla sadiť cesnak a prišla k môjmu otcovi pýtať konský 

hnoj, lebo vraj minulý rok nedala a cesnak bol zlý. Otec jej povedali: „A kde ho vezmem?“ 

„No čo to je za reč,“ vravela strynka, „nevyhadzuj hnoj z maštale, odtiahni mi ho na kraj a potom si preň 

prídem.“ 

„No ale Uliša, veď ja koňa nemám, ale kobylu.“ povedal jej otec. 
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Strynka sa zasmiala a len povedala, že ju opäť raz otec dobehol.  

V decembri strynka, vďačná žienka, nosila začiatkom mesiaca medík do každého domu v našom dvore, aby 

nás mama na večer sviatku Svätej Lucie pomedila. Pýtali sme aj medu na lyžičku, ale nedala nám, že nám 

treba medu aj na vianočné oplátky. Strynka Uliška jej ale vždy dohovorila, že nech len dá, že na Vianoce nám 

ešte donesie. Za med sa vždy ďakovalo slovami Pán Boh zaplať a požehnaj aj na rok. Na jeseň sa o včielky 

bolo treba postarať a počas zimy, keď im nebolo treba venovať toľko pozornosti, začali strýkovia šiť papuče. 

Bola to čisto ručná práca, papučky boli z domáceho súkna. Roboty mali naozaj dosť. Ak sme chceli nové 

papuče, museli sme ísť najskôr na meranie. Strýko Blažej mal papier a takzvaný blajvas, hrubú ceruzu. 

Postavili sme sa na papier, strýko presne labu obkreslil blajvasom, premeral lýtko a prepiadil jeho výšku 

dlaňou, poznačil hrúbku nohy dratvou (hrubá nitka na súkanie) a zapísal meno. Papier hodili do krabičky na 

lavicu. Kým začali papuče šiť, museli nasúkať dratve, ktoré sa súkali z konope alebo z lanu, potom sa smolili 

smolou alebo asfaltom dohladka. Potom nastrihali podošvy zo súkna, zo štyroch aj piatich kúskov, aby boli 

hrubšie. Pripravená bola už aj drevená stoličku podľa výšky na sedenie – na tom bola pripevnená doska, tiež 

podľa výšky rúk, aby na nej mohli prešívať podošvy. Na stoličke boli ešte aj ďalšie dve sformované dosky so 

šróbami, ktorými sa formovala hrúbka podošvy. Na jej zošitie potrebovali dve veľké ihly a dobré ostré šidlo. 

S oboma ihlami šil naraz dohusta, aby boli podošvy dobre prešité. Bola to náročná a namáhavá práca. Strýko 

Jožko vždy hovoril, že tie prvé dni sa nemohol ani vynocovať, tak ho boleli ruky, plecia aj chrbát, ale zvykli 

si. Strýko Blažej šil takzvané vrchy – natiahli ich na „kopyto“, aby to pasovalo aj na podošvu. Neviem ani 

opísať, koľko dratve usúkali, koľko párov papúč ušili, koľko ihiel zlomili či stratili títo dvaja bratia. Jedno 

viem – bolo ich veľa. Od svojich ôsmych rokov som k nim chodievala aj s bratom k ich synovi Ondrejovi, až 

pokým som sa nevydala. A zimu po zime tieto papuče šili pre všetkých z blízka i ďaleka, pre starých 

i mladých. Povedzte, neboli to ľudia s veľkým srdcom? Aj teraz, po rokoch, keď sa so sestrou Milkou 

stretneme, neraz spomíname na sladký medík, hrušky, jablká zo suda a teplé papuče od Blažeja, Ulišky, Jožka 

a Ondraja.  
                                                Štefánia  

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____ 

Na roráty v mraze, ale s láskou v srdci 
 

Roráty – ranná svätá omša počas obdobia adventu, 

ktorý sa nám opäť blíži. Na to, ako sa na roráty 

chodievalo naozaj skoro ráno a v neľahkých 

podmienkach zaspomínala moja babka, Štefánia 

Škorvagová. 
 

Na roráty sme sa vždy veľmi tešili. Hoci bola aj 

zima, často už koncom novembra, začiatkom 

decembra aj riadne mrazy, ale s láskou sme aj 

takýmto spôsobom čakali príchod Ježiška. Keď 

sme chceli na rannú omšu prísť včas, museli sme 

vstávať pred piatou, roráty boli o pol šiestej. 

Chodievalo sa samozrejme pešo a kým sme sa 

poobliekali, nemali sme žiadne tepláky či nohavice 

alebo bundy, v tej dobe ani pančuchy. Mali sme 

štrimfličky, šorček, zaponečku, košieľku a kabátik 

alebo lajblík. Na nohy sme si obuli dobré súkenné 

papuče z domáceho súkna, tie mal skoro každý, 

pretože nám ich šil strýko Blažej so svojím bratom 

Jožkom. Mama nám zavila teplejšiu šatku, ručník 

zaviazala cez chrbát na kríž, aby nám bolo 

teplejšie.  Taký žiak – štvrták či piatak – už na 

roráty chodieval, či už s mamou, starou mamou 

alebo nejakou strinkou. Často boli riadne mrazy, 

len tak pod nohami vŕzgalo. Z jedného dvora sme 

išli v skupinke aj desiati či dvanásti. Vždy sme sa 

počkali, babky sa rozprávali a cesta ubiehala, vždy 

sme prišli na čas. Deti nesedeli pri mamách 

v laviciach, ale v tom čase „pred šramkami“. 

Neboli tu žiadne lavičky ani stoličky. Pekne sme 

stáli a nikomu to nevadilo. A veru nás bývalo dosť 

– nielen Starobystričanov, ale aj veriacich 

z Radôstky či Klubiny. Aj oni mali do kostola 

ďaleko a chodievali pešo. Vtedy to bývavalo inak, 

nikomu nevadilo, že sa v kostole nekúri, boli sme 

tak naučení. Po rorátoch sme nečakali na babky, 

keď dal pán farár požehnanie, hneď sme utekali 

domov, najedli sme sa a tí, čo sa učili ráno, zobrali 

do tašky knihy a išli späť do školy. Ani na rozum 

nám neprišlo, že sme unavený, pretože stále sme sa 

tešili na to jediné – Vianoce – aj napriek tomu, že 

v tom čase – v štyridsiatych či päťdesiatych rokoch 

ešte nebolo zaužívané, že Ježiško nosí darčeky. 

Tešili sme sa na niečo iné, čarovné, čo vo 

vianočných sviatkoch bolo a je. Otec celý rok 

odkladal štiepané drevo, aby bolo dobre vyschnuté 

do pece na sviatky, keď sa bude piecť chlieb. 

V polovici decembra sme vždy priniesli z povaly 

sklenené a iné ozdoby, pekne sme ich vyumývali 

a robili sme doma aj salónky. Tí majetnejší 
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z kockového cukru a tí, čo si cukor nemohli 

dovoliť zasa piekli doma kocky z cesta. Papieriky 

a pozlátka sa kúpili u žida za šesták alebo sa 

vymenili za vajíčka. Na štedrý deň sme hľadeli do 

pece ako praská oheň, na chlieb, ktorý mama 

piekla, na makové a tvarohové bochničky. Cesto na 

chlieb bol najskôr v drevenom šaflíčku, keď dala 

mama chleba piecť, tak sme si zvyšok cesta 

vyškrabali a dali do malých plechoviek, aby sme 

mali koláčiky. Veru, ani nebolo treba umývať 

šaflík, tak sme ho vyčistili, len aby sme mali čo 

najviac cesta. Mama nám potom dala plechovičky 

na kraj do pece k chlebíku a po upečení to bola 

prvá pochúťka na Vianoce. Veľkú radosť sme mali 

aj z jedličky, ktorú sme ozdobili – väčšie deti vždy 

pomáhali zdobiť, menšie zasa bez slova pozerali. 

Niekedy sme mali na stromčeku aj sladké jabĺčka, 

pod ním zasa perníkový betlehem či ovečku. 

Boli to sviatky pokoja a rodosti, roráty patrili k ich 

príchodu a bez účasti na omšiach počas nich si to 

pomaly nikto nevedel ani predstaviť. Veď Vianoce 

sú oslavou príchodu Ježiška.                         Štefánia  

_________________________________________ 

Všetko najlepšie koledníci! 
 

Čo vám napadne, keď 

počujete spojenie Dobrá 

novina? Niekto z vás si 

povie, že je to niečo, čo už 

veľmi dlho nepočul. Ďalší 

si povie, že už to niekde 

počul, ale nie a nie si 

spomenúť pri akej 

príležitosti. A podaktorí si možno hneď vybavíte 

vymrznuté deti, ktoré vám počas vianočných 

sviatkov robia radosť svojím spevom, vinšovaním 

či obetovaním svojho pohodlia v prospech dobrej 

veci. Zaiste si poviete, že by bolo fantastické počuť 

aspoň jednu takú dobrú novinu každý deň, 

minimálne, aby ich bolo viac ako tých zlých. Verte 

či neverte, ale Dobrá novina vstupuje tento rok už 

do svojho 20. ročníka. Tá Dobrá novina, ktorú 

reprezentujú vaše deti či vnúčatá. Tá Dobrá novina, 

ktorá je dobrá preto, lebo prináša radostnú zvesť 

(gr. euangelion) o narodení Spasiteľa - Ježiša 

Krista. Už 20. rok sa deti zo všetkých slovenských 

diecéz zapoja počas vianočného obdobia do 

koledníckej akcie na podporu rozvojových 

projektov v krajinách subsaharskej Afriky (v 

skratke je to Afrika pod púšťou Sahara). Na 

počiatku tejto záslužnej akcie stáli otcovia biskupi 

na čele s kardinálom Jánom Chryzostomom 

Korcom a Rudolfom Balážom. Tento 20. ročník 

nesie názov Dobrá novina mení môj život. Skúsme 

si každý za seba odpovedať na otázku či a ako mne 

Dobrá novina zmenila život? Často sa táto aktivita 

spája predovšetkým s finančnou zbierkou pre deti 

v Afrike. Ale okrem tejto verejnej zbierky na 

podporu projektov v afrických krajinách sú to aj 

programy rozvojového vzdelávania a s tým spojený 

program vysielania dobrovoľníkov do týchto 

projektov. Projekty sú hlavne zamerané na 

základné ľudské potreby so silným rozvojovým 

aspektom a dlhodobou perspektívou, a to všetko 

zasadené do kontextu miestnych potrieb a kultúr. 

Práve preto je subsaharská Afrika ten správny 

kontinent na podporu. Nie že by ani v ostatných 

častiach sveta neboli vhodné regióny na našu 

podporu, veď už len na Slovensku sú oblasti, ktoré 

by si našu podporu určite zaslúžili, ale v tejto časti 

sveta je chudoba naozaj najextrémnejšia. Čiastočne 

je to spôsobené nepriaznivými prírodnými 

podmienkami, no okrem nich zohral významnú 

úlohu na kreovaní tohto stavu aj necitlivý 

kolonializmus, ktorý vyvrcholil v 19. a v 20. 

storočí. Dobrá novina nie je len o peniazoch 

(organizátori Dobrej noviny garantujú, že všetky 

vykoledované prostriedky sú použité iba na 

výdavky súvisiace s Dobrou novinou, čo majú aj 

dostatočne presne podložené faktúrami). Modlitba, 

ako zaiste tí, ktorí to s Bohom chceme myslieť 

vážne, vieme, je aj v tomto prípade veľmi účinná 

forma pomoci. Preto je dôležité nielen finančne 

priložiť ruku k dielu, ale zahrnúť do svojich 

modlitieb všetkých tých, ktorí na podporu Dobrej 

noviny prispievajú svojím voľným časom, zdravím 

či inými obetami. Spomeňme si na koledníkov 

nielen počas Vianoc, ale takisto počas celého roka, 

keďže dobré noviny treba šíriť každý deň 

a využívať aj tú najmenej dôležitú chvíľu na 

konanie dobra!  

Dobrá novina zmenila aj môj život. Osobne si 

spomínam na prvé roky tejto akcie, kedy  som ešte 

ako malý chlapec nerozumel, za akým účelom to 

robím. Vždy som sa tešil len na sladkosti, ktoré 

sme v rodinách dostávali. Dnes si viem len ťažko 

bez koledovania, úsmevu detí a radosti vás, 

farníkov, ktorí sa na nás tešíte a vítate nás 

s otvorenými dverami, predstaviť vianočné 

obdobie. Cítim síce veľkú zodpovednosť, ale stále 

aj túžbu pomáhať núdznym. Mám radosť ak túto 

solidaritu, obetu a ochotu pomáhať postupne 
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začínajú vnímať aj tí menší a mladší z nás. Tešia 

ma vaše modlitby či povzbudenia. Aj preto chceme 

tento rok v našej farnosti rozbehnúť propagačné 

aktivity ešte pred samotným koledovaním, ktoré sa 

uskutočni pravdepodobne od 26. resp. 27.- 29. 

decembra. Počas 4 víkendov pred Vianocami 

pripravujeme stretnutia pre deti a mládež, ktorí 

budú mať záujem priložiť ruku k dielu. Okrem 

tradičnej vysielačky v Pruskom to budú aktivity 

zameranú na vďačnosť, ale aj prednáška, ktorú si 

pre nás pripravila jedna účastníčka rozvojového 

projektu priamo v Afrike. Dobrá novina by mala 

byť pre nás podnetom na zamyslenie či sme ozaj 

takí bohatí, za akých sa považujeme resp. sa 

chceme nechať vnímať očami druhých. Možno to 

bude len fráza, ale mám pocit, že ľudia v Afrike, sú 

často bohatší ako my. Áno, presne tí bosí, nahí a 

zafúľaní Afričania. Neveríte? Mám jeden dôkaz. 

Zatiaľ čo my máme hodinky, oni majú čas!  

 

Otvorme teda nielen dvere, ale aj svoje srdcia. 

 

Sv. František z Assisi, sv. František Xaverský, sv. 

František Saleský, patróni Dobrej noviny, orodujte 

za nás. 

 

(viac info na www.dobranovina.sk, vo farských 
oznamoch či na nástenke kostola) 

          Štefan Poništiak  

 

 

 

 

 

 

 

 

Svätý Lukáš, evanjelista 
 

Sviatok sv. Lukáša si 

pripomíname 18. októbra. Žil 

niekedy v 1. storočí nášho 

letopočtu. Narodil sa 

pravdepodobne v sýrskom 

meste Antiochia v bohatej 

pohanskej rodine. Bol veľmi 

nadaným človekom, mnoho študoval a stal sa 

z neho lekár. Veľa cestoval, najmä po Grécku 

a Egypte. Presne sa nevie, kedy a ako sa Lukáš 

obrátil na kresťanstvo. Je však isté, že neskôr, po 

obrátení, sprevádzal svätého Pavla na jeho 

misijných cestách. Ako jediný s ním zostal aj vo 

väzení v Ríme, o čom sa Pavol aj zmieňuje: 

„...jediný Lukáš je so mnou.“ Je pravdepodobné, že 

svoje evanjelium napísal motivovaný práve svätým 

Pavlom. Predpokladá sa však i to, že bol v blízkom 

priateľskom vzťahu aj s apoštolom Jánom 

a dokonca aj s Pannou Máriou a tiež, že poznal aj 

iných apoštolov. Títo všetci boli dostatočne 

hodnoverní na to, aby Lukáš mohol svoje 

evanjelium napísať skutočne brilantne. Popisuje 

totiž udalosti, ktoré mohol vedieť jedine od Panny 

Márie, prípadne jej najbližších.  Ako jediný zo 

štyroch evanjelistov tiež prináša popis narodenia 

Mesiáša. Ukazuje nám aj vnútorný život Panny 

Márie - vtedy, keď píše o tom, ako prijímala Božie 

Slovo a zachovávala ho vo svojom srdci a 

rozjímala o ňom. Ukazuje Pannu Máriu ako prvú 

kresťanku, lebo kresťanstvo začína tam, kde človek 

prijíma Ježiša ako svojho Pána. Text je adresovaný 

kresťanom obráteným z pohanstva, preto je veľmi 

podrobný. Lukáš sa snaží priniesť podrobný opis 

židovských zvyklostí.  

Lukáš je tiež autorom knihy Skutky apoštolov. 

Toto dielo je venované Teofilovi, pre ktorého písal 

tiež evanjelium. Jeho cieľom bolo podať svedectvo 

o tom, že Cirkev prežila všetky útrapy napriek 

tomu, že naokolo zúril pohanský svet. Opísal 

najmä nanebovstúpenie Pána, zoslanie Ducha 

Svätého a tiež pôsobením svätého Petra a svätého 

Pavla. Podľa tradície hlásal evanjelium a Dalmácii, 

Taliansku a Galii. Nevieme presne, ako Lukáš 

zomrel, jedni tvrdia, že ho ako osemdesiatštyri 

ročného obesili v Patrase na olivovník. Iní, že 

zomrel prirodzenou smrťou. Svätý Lukáš je 

patrónom lekárov, liečiteľov a maliarov. Jeho 

symbolom je býk.  
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Terézia z Lisieux, panna, učiteľka Cirkvi          
 

Sv. Terézia z Lisieux sa 

narodila 2.januára 1873 v 

Alencone vo Francúzsku. 

Pochádzala z deviatich detí, 

bola najmladšia. Štyria bratia 

zomreli ako deti. Všetkých päť 

sestier vstúpilo do kláštora. 

Celá rodina žila veľmi 

zbožným životom. Matka Zélia 

zomrela už roku 1877. Otec 

Ľudovít sa potom vzorne staral o svoje dcérky. 

Terezkinu výchovu zveril Najstaršej Paulíne, ktorá 

bola od nej o dvanásť rokov staršia. Napriek 

svojmu mladému veku mala obdivuhodnú 

vychovávateľskú metódu. Vôbec sestru 

nerozmaznávala, hoci ju mala veľmi rada. Vždy sa 

snažila o jednotu so svojím otcom, ktorý ju tiež 

podporoval. Paulína roku 1882 vstúpila do 

karmelitánskeho kláštora. Terezka sa v tom čase 

usilovala byť vzornou kresťankou. Veľmi zbožne 

sa pripravovala na prvé sv. prijímanie. Počas troch 

mesiacov si poznačila do svojho denníka 818 obetí 

a 2773 dobrých skutkov. Na jej modlitby sa obrátil 

jeden na smrť odsúdený zločinec. Bola nesmierne 

šťastná. Hoci mala iba štrnásť a pol roka, chcela 

nasledovať svoju sestru Paulínu a Máriu do 

karmelitánskeho kláštora. O povolenie žiadala aj 

pápeža Leva XIII. O niekoľko týždňov po návšteve 

Ríma dostala správu, že jej biskup povoľuje vstup 

do karmelitánskeho kláštora. Život v kláštore nebol 

ľahký. Posteľ sa skladala z troch dosák a slamníka. 

Mäso mohli jesť iba chorí. Predpísané boli pôsty a 

mlčanie. Terézia to však s radosťou prijímala. Pred 

obliečkou mala každá postulantka uviesť, prečo 

vstúpila do kláštora. Terézia povedala: „Prišla som, 

aby som zachraňovala duše a najmä aby som sa 

modlila za kňazov.“ Aj keď mala iba pätnásť 

rokov, v kláštore ju nemaznali, naopak, predstavení 

akoby skúšali jej vieru. Bolo to pre ňu ťažké, ale 

statočne to znášala. 8. septembra 1890 zložila 

večné sľuby ako Terézia od Dieťaťa Ježiš a od 

Najsvätejšej Tváre. Túžila ísť do misií do 

Vietnamu, no chatrné zdravie jej to nedovolilo. 

Začiatkom roka 1895 na rozkaz predstavenej 

matky Agnesy (jej vlastnej sestry Paulíny) začala 

písať Terézia svoj životopis, ktorý nazvala Dejiny 

duše. Tam napísala pamätné slová: „Mojím 

povolaním je láska. Chcela by som Ježiša milovať 

tak vrúcne, ako ho ešte nikto nemiloval. Najmenší 

úkon lásky osoží Cirkvi viac ako všetky ostatné 

skutky dovedna.“ Svojej sestre napísala: „Ak sa 

chceš stať svätou, nemaj iný cieľ, ako robiť 

Ježišovi radosť v maličkostiach!“ Ona sama bola v 

tom vzorom. Trpezlivo znášala dennodenné 

šuchotanie a vyrušovanie istej sestry, ktorá sedela 

vedľa nej v kaplnke alebo pri praní s pokojom 

zniesla striekanie špinavej vody do tváre, ktoré 

spôsobila iná sestra. Mnoho si vytrpela kvôli 

chudobnej strave, mala veľké žalúdočné bolesti. 

Trpela aj kvôli krutej zime, pretože v kláštore sa 

vôbec nekúrilo. Nikdy sa však nesťažovala, iba na 

smrteľnej posteli o tom povedala predstavenej. 

Dostala tuberkulózu a zomrela 30. septembra 1897 

ako dvadsaťštyri ročná. Ako predpovedala, spustila 

z neba „dážď ruží“. V roku 1923 ju pápež Pius XI. 

vyhlásil za blahoslavenú a o dva roky neskôr za 

svätú. 14.decembra ju spolu so sv. Františkom 

Xaverským vyhlásil za hlavnú patrónku misií, hoci 

v nich nikdy nebola a ani nepracovala. Dňa 

19.októbra 1997 ju pápež Ján Pavol II. vyhlásil za 

učiteľku Cirkvi, hoci okrem vlastného životopisu a 

niekoľkých úvah a básní nenapísala nič teologicky 

dôležité.  

________________________________________ 

 

SSS – Silné Slová Svätých 
 

„Viem, Boh nepotrebuje nikoho, ale Ježiš chce, 

aby sme mali podiel na jeho starostiach o ľudí. 

Nepotrebuje naše diela, ale potrebuje našu lásku.“ 

Sv. Terézia z Lisieux 

„Často stačí jediné slovo, jediný milý úsmev, aby 

sme potešili znechuteného človeka.“ 

Sv. Terézia z Lisieux 

„Človek je tak stvorený, že ho dojíma, keď vidí, že 

ho niekto miluje a čoskoro on tiež miluje toho, kto 

ho prv miloval. Takto vzniká láska Božia v srdci 

človeka. Z poznanej lásky vzniká láska.“ 

Sv. Katarína Sienská 

 „Každý veriaci má pri sebe anjela ako ochrancu a 

pastiera, aby ho viedol k životu.“ 

Sv. Bazil z Cézarey 

„Nemôže sa stať nič, čo Boh nechce. Takže 

čokoľvek on chce, aj keď sa nám to zdá najhoršie, 

je v skutočnosti pre nás to najlepšie.“ 

Sv. Tomáš Morus 

„Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby 

ostatní znášali chyby tvoje.“ 

Sv. Don Bosco 

http://www.zivotopisysvatych.sk/terezia-z-lisieux-panna-ucitelka-cirkvi/
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
http://sk.wikiquote.org/wiki/Je%C5%BEi%C5%A1_Kristus
http://sk.wikiquote.org/wiki/Podiel
http://sk.wikiquote.org/wiki/Staros%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%BDudia
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dielo
http://sk.wikiquote.org/wiki/Potreba
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Jedna
http://sk.wikiquote.org/wiki/Slovo
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C3%9Asmev
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pote%C5%A1enie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Znechutenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/Stvorenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Videnie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Milovanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vznik
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Srdce
http://sk.wikiquote.org/wiki/Poznanie
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