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Milí čitatelia!

Po dlhšej dobe sa opäť hlási o slovo náš farský občasník Michalské zvony.
Nové číslo, ktoré, či už držíte v rukách alebo čítate v online verzii, je však niečím
špecifické. Pokojne by sme mu mohli dať prívlastok birmovanecké. Jeho väčšiu časť má
totiž na svedomí šikovná skupinka mladých ľudí pripravujúcich sa na očakávanú sviatosť
birmovania.
Dozviete sa mnohé zaujímavosti zo života vo farnosti, prečítate si komentáre
birmovancov, pripravené sú tiež rozhovory s animátormi, alebo špeciálna rubrika
„Na besede so svätými“ a dokonca aj krížovka.

Editoriál

Pevne verím, že každý z Vás, milí čitatelia, si na týchto stránkach nájde článok,
ktorý ho zaujme, chytí za srdce.
Dúfam, že pri čítaní Michalských zvonov si oddýchnete, pookrejete a bude Vám tak
príjemne a radostne, ako nám pri jeho tvorení!
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ZAMYSLENIE:

Čo dodať
k birmovke?

Ako len ten čas beží... Pomyslela som si na
začiatku roku, keď sa začalo intenzívnejšie
hovoriť o príprave na sviatosť birmovania.
Nebolo to tak dávno, keď som sa na birmovku pripravovala ja.
Príprava starobystrických birmovancov prebiehala v uţ tradičnom duchu. Na začiatku sa
všetci, ktorí odovzdali záväznú prihlášku, stretávali frontálne v kostole s pánom dekanom
a katechétkami. Neskôr však začalo ísť, ľudovo
povedané, do tuhého. Úlohou birmovancov bolo
vybrať si z mnohých moţností oblasť svojho záujmu. Ďalšia príprava uţ teda prebiehala
v oddelených, nezávislých a predsa navzájom
prepojených skupinkách. Počas plodného letného obdobia skupinky fungovali, birmovanci sa
stretávali so svojimi vedúcimi a spoločne plnili
ciele, ktoré si v skupinkách na začiatku zadali.
Vyrástli nielen fyzicky, pretoţe rok je dlhá doba
i na to, ale aj po duševnej stránke. Pretoţe kaţdý jeden z vedúcich skupiniek vydal zo seba
pre túto mládeţ všetko, čo im mohlo a malo pomôcť kráčať krok za krokom k Bohu. Tak môţu
všetci naši kandidáti, ktorí zo seba vydali to najlepšie, s pokojom a radosťou uţ v októbri pristúpiť k sviatosti birmovania. Počas tejto slávnosti
hrdo odovzdajú svoje dielo. Skupina spevákov
natočila videoklipy k náboţným piesňam, ktoré
títo mladí a talentovaní ľudia sami naspievali.
Filmári tieţ nezaháľali a výsledkom ich činnosti
je úţasný dvadsaťminútový projekt, ktorý nesie
názov Boţie prikázanie a je zverejnený aj
na internete, kde si ho môţete kedykoľvek pozrieť, rovnako aj videoklipy skupinky speváci.
Činnosťou redakčnej birmovaneckej rady vzni-
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klo nové číslo farského občasníku Michalské
zvony, ktoré práve čítate. Skupinky miništrantov
a turistov tieţ nezaostávajú za ostatnými.
Pod zodpovedným vedením sa krok po kroku
priblíţili spoločne k svojim métam. Uţ o necelé
dva mesiace sa stanú z týchto detí dospelí kresťania, schopní slúţiť Pánovi najlepšie ako vedia. A On ich bude sprevádzať na všetkých ich
cestách; ako hovorí evanjelista Matúš – „A hľa,
ja som s vami po všetky dni, až do skončenia
sveta.“ (Mt, 28,20). Ja i všetci ostatní animátori
máme na perách i v mysliach pri pohľade
na našich zverencov iba jednu myšlienku: „Príď,
Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich
a zapáľ v nich oheň svojej lásky.“
Nina Podmanická

Čo mi daruje Duch Svätý?
Čo mi dávajú dary Ducha Svätého? Všetci ľudia
radi dostávajú darčeky. Uţ pri narodení nás
ostatní obdarúvajú. Malé deti sa dokáţu tešiť
z maličkostí, napríklad z kvetu, ktorý si odtrhnú,
alebo z toho, ţe môţu skočiť do mláky. Keď deti
rastú, menia sa aj darčeky, ktoré im robia radosť. S pribúdajúcim vekom majú väčšie nároky. Tešia sa z nového bicykla, mobilu či notebooku. Nebeský Otec nám tieţ dáva dary,
ale vzácnejšie, duchovné. Dostávame ich
pri sviatosti birmovania, kedy sa stávame dospelými kresťanmi. Vtedy nám Duch Svätý udelí
týchto sedem darov: dar múdrosti, dar rozumu,
dar rady, dar sily, dar poznania, dar náboţnosti,
dar bázne voči Bohu. V Biblii číslo 7 znamená
úplnosť a dokonalosť. To znamená, ţe Duch
Svätý dáva dary nie obyčajné, ale dokonalé.
Tieto dary sú dôleţité pre náš zdravý duchovný
rast. Potrebujeme ich, aby sme sa vedeli správne rozhodnúť, aby sme vedeli dobre poradiť,

povzbudiť, potešiť a pochváliť, aby sme mohli
vnímať krásu stvorenstva, aby sme dokázali byť
vytrvalí... Kaţdý človek je výnimočný a kaţdý
dostáva od Ducha Svätého iné dary a talenty.
Tie človek nemá "zakopávať" a nemajú slúţiť
na naše príjemné rozptýlenie, ale pre dobro
všetkých. Pri rozvíjaní týchto darov musíme
spolupracovať s Duchom Svätým. Najskôr ich
ale treba správne prijať a pochopiť. Ak to chceme dosiahnuť, musíme mať čistý pohľad na svet
a čisté srdce. Svätý Ján Maria Vianey povedal:
,,Keď prichádzame klaňať sa Pánovi, dosiahli by
sme všetko, o čo žiadame, keby sme prosili
so živou vierou a celkom čistým srdcom. Preto
všetci otvorme dokorán svoje srdcia Božiemu
Duchu.“
Katka Franková
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Volám sa Adriána Kukučková. Mám veľmi rada filmy, preto aj môj článok je venovaný filmom, ktoré
sa podľa mňa hodia k spríjemneniu večerov kresťanských rodín. Snažila som sa nájsť vhodné filmy
rôznych žánrov, ktoré navodia nedeľnú večernú pohodu. Dúfam, že sa Vám môj výber bude páčiť.

TIP REDAKCIE

Forrest Gump

Ţáner: Dráma/komédia/romantický
Réţia: Robert Zemeckis
Herci: Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise,
Mykelti Williamson, Sally Field, Haley Joel
Osment, Peter Dobson, Siobhan Fallon, Hanna
Hall, Brett Rice, Kirk Ward, Kurt Russell, Stephen
Bridgewater
Obsah filmu: "Život je ako čokoládová bonboniéra... Nikdy nevieš, aký kúsok si vyberieš..."
Rovnako ako film sám - i táto veta sa stala klasikou
a inšpiráciou pre milióny divákov po celom svete.
Film prekonal doterajšie rekordy a viac než
akýkoľvek iný príbeh oslovil srdcia divákov. S Forrestom prežijeme tri vzrušujúce desiatky rokov - od prostého detstva, kedy ho nechcú kvôli
nízkemu IQ prijať do školy, až po absolvovanie univerzity, od telesného postihnutia až k hviezdnej
kariére hráča amerického futbalu, od hrdinu
z Vietnamu až po krevetového magnáta. Svoj,
neustálymi
premenami
nabitý
život,
spojí
s niekoľkými ľuďmi: s kamarátkou zo školy Jenny
(Robin
Wrightová),
ktorá
preňho
zostala
celoživotnou láskou. Potom s priateľom z vojny
Bubbom (Mykelti Williamson) , ktorý dáva smer jeho
úvahám o love kreviet, a tiež s poručíkom Taylorom
(Gary Sinise), ktorému zachránil život vo Vietname.
Dlhá Forrestova púť je rozprávaná nefalšovaným
pohľadom hlavného hrdinu, ktorý sa stretáva
so slávnymi ľuďmi (J.F.Kennedym i J.Lennonom)
ale sám zostáva nedotknutý slávou. Forrest Gump
je stelesnením éry a nevinnosti v krajine, ktorá svoju
nevinnosť stráca. Svojim srdcom vycíti to, na čo jeho obmedzené IQ nestačí.
Hodnotenie

Body: 10/10
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NOE

Hviezdy nám nepriali

Ţáner: Biblický/dobrodruţný/akčný/dráma
Réţia: Darren Aronofsky
Herci: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Logan
Lerman, Douglas Booth, Emma Watson, Ray Winstone, Anthony Hopkins, Dakota Goyo

Ţáner: Romantický/dráma
Réţia: Josh Boone
Herci: Shailene Woodley, Ansel Elgort, Willem
Dafoe, Laura Dern, Nat Wolff, Lotte Verbeek, Sam
Trammell, Mike Birbiglia, Maurice Nathan Weert,
Emily Peachey, John Green, Jim Pirri, Carole
Weyers
Obsah filmu: Hazel a Gus sú dva výnimoční teenageri, ktorých spája kúsavý humor, pohŕdanie konvenciami a predovšetkým láska, čo s nimi myká. Ich
vzťah je o to neobvyklejší, ţe sa zoznámili a zamilovali počas stretávania na sedeniach podpornej skupiny pre boj s rakovinou. Hazel Grace Lancasterová
má šestnásť rokov. Má rada svojích niekedy aţ príliš starostlivých rodičov a práve sa zamilovala
do mladíka menom Gus Waters ,,a ja som sa doňho
zaľúbila tak, ako keď človek zaspáva, pomaly, pomaličky a potom zrazu úplne..." ktorý sa na oplátku
zamiloval do nej. Ako sa zbliţujú, Hazel a Gus spoločne preţívajú svoje obavy vyplývajúce z ich zdravotných problémov a zároveň zdieľajú lásku ku knihám, vrátane Hazelinho obľúbeného románu Cisársky neduh. Mnohokrát sa márne snaţila spojiť
s autorom knihy, so samotárskym Peterom Van Houtenom. Keď sa Gusovi podarí Van Houtena skontaktovať, spisovateľ ich oboch nečakane pozve
do Amsterdamu. Gus je rozhodnutý vziať Hazel
na cestu, aby našla odpovede na všetky otázky,
ktoré kedy ku knihe mala. Ale odpovede, ktoré hľadá, neprichádza od Petera Van Houtena. Prichádzajú z veľkého dobrodruţstva, ktoré Hazel zaţije
s niekým, koho sa nebojí milovať a kto im obom dal
niečo, čo Hazel nazýva "Malou večnosťou - nekonečnom - medzi tými spočítanými dňami."

Obsah filmu: Zem je pod nadvládou potomkov
hriešneho Kaina, posledným potomkom dobrého
Setha je Noe . Má krásnu ţenu, troch synov a jednu
adoptívnu dcéru. Rodina ţije na samote mimo dekadentnej civilizácie, zatiaľ čo svet čaká katastrofa.
Noe má videnie a rozhodne sa postaviť archu.
Tá zachráni všetko dobré a nevinné. Previesť známu legendu na plátna kín sa dalo niekoľkými spôsobmi. Medzi poučnou bájkou, katastrofickým blockbusterom, dobrodruţným fantasy a psychologickou
drámou zrejme váhal aj samotný filmár.

Hodnotenie

Hodnotenie

Body: 8/10

Body: 8/10
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Hore

Nebo nie je výmysel

Ţáner: Animovaný/komédia/rodinný/dráma
Réţia: Pete Docter, Bob Peterson
Herci: Edward Asner, Christopher Plummer, Bob
Peterson, Delroy Lindo, David Kaye, Jess Harnell,
Josh Cooley, Pete Docter, Brenda Chapman, Teddy
Newton, John Ratzenberger, Tony Fucile

Ţáner: Biblický/dráma
Réţia: Randall Wallace
Herci:Kelly Reilly, Greg Kinnear, Connor Corum,
Lane Styles, Thomas Haden Church, Jacob Vargas,
Darcy Fehr, Margo Martindale, John B. Lowe

Obsah filmu: „Hore“ nás zavedie najprv 70 rokov
do minulosti, keď osemročný Carl hltá príhody bádateľa Muntza a spolu s dievčatkom Elle túţi, ţe sa
vydajú v jeho šľapajach. Stále snívajú o dobrodruţnom výlete a aj si občas ušetria dolárik, no nakoniec
preţijú „len“ typický manţelský ţivot s trampotami
s nákupmi, domom, autom a to všetko bez detí. Keď
Elle zomiera, Carl sa rozhodne vrátiť k svojmu snu
a vyuţije svoju prácu predavača balónov – a jedného dňa vzlietne s tisíckami balónov pripojených
k domu, do ďalekých krajov. S čiernym pasaţierom,
skautíkom Russellom, a neskôr aj ďalšími kumpánmi. Carl s Russellom zaţijú obrovské dobrodruţstvo, a Carl si splní svoj a Ellenin sen.

Obsah filmu: Todd Burpo, pastor v Nebraske, ţije
príkladným ţivotom so svojou rodinou – manţelkou
Sonjou , synom Coltonom a dcérou Cassie. Snaţí
sa pomôcť aj tam, kde nesľubujú odmenu. Kaţdú
nedeľu jeho kázeň počúvajú veriaci s očami visiacimi na jeho perách. Učí ich o Bohu, ale príde chvíľa,
keď jeho syn preberie úlohu učiteľa a Todd sa nedobrovoľne stáva ţiakom. Prichádzajú pochybnosti
a neistota. Coltonovi praskne slepé črevo a počas
operácie sa ocitne na Jeţišových kolenách v nebi.
Keď vyrozpráva všetko, čo videl a vnímal, nikto mu
nechce uveriť. Dokonca ani jeho otec, vzor všetkých
farníkov. Todd odrapotal uţ veľa Otčenášov,
ale pasáţi „ako v nebi, tak i na zemi“ nikdy akosi
neveril.

Hodnotenie

Hodnotenie

Body: 9/10
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5. Čo a kde si študoval/študuješ?
Začal som na ZŠ v Čadci, pokračoval na Gymnáziu v tom istom meste a na vysokú školu som sa
vybral do Prahy. Vyštudoval som fyzickú geografiu a geoekológiu. Momentálne finišujem 3. ročník
doktorského štúdia. Na jeden rok som si odbehol
Ahoj, volám sa Katarína Čierňavová a som
žiačkou Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci. Tento rok sa pripravujem na birmovku. Naša príprava spočívala najskôr v spovediach cez prvé piatky, neskôr sme za úlohu dostali rozdeliť sa do skupín. Vybrala som si skupinku reportérov, kde som sa rozhodla pre písanie interview. Baví ma práca s ľuďmi, rada sa o nich
dozvedám niečo nové. Tentokrát sme spolu
s Dominikou Borisovou „vyspovedali“ vedúcich našich skupiniek.

na Technickú Univerzitu do Mníchova, kde som
získaval

prax

v

odbore

geomorfológia

a pedológia. Popri odbornému štúdiu geografie
som si urobil aj pedagogické minimum, nakoľko
ma počas vysokoškolských štúdií začala viac baviť práca a aktivity s deťmi.
6. Aké je tvoje obľúbené jedlo?
Všetko sladké a okrem toho ešte aj koláče
(smiech). Najradšej mám halušky s bryndzou

Prvým, kto zasadol

a úplne ideálne ak ich varí mamča.

do horúceho kresla je

7. Bez čoho si nevieš svoj život predstaviť?
Bez pocitu a ubezpečenia, ţe Boh je s nami

Števo
Poništiak
1. Kde si sa narodil?
Narodil som sa v Čadci, štandardne v nemocnici.
V Čadci som aj vyrastal.
2. Máš súrodencov?
Mám 2, jedného brata a jednu sestru. Brat je starší a sestra mladšia.
3. Máš nejaký sen?
Hmmm, chcel by som sa stretnúť osobne
s pápeţom. Uţ sme boli blízko seba, ale čas
na rozhovor nebol. A určite by som sa chcel niekedy aktívne zúčastniť na olympiáde. O tom sa mi
často aj sníva.
4. Čo robíš rád vo voľnom čase?
Rád športujem, najčastejšie futbal, tenis a beh aj
so psíkom, čítam knihy, počúvam hudbu, mám
rád aj prechádzky po horách, rád cestujem po
svete, hlavne rád spoznávam nové miesta.

a pri nás.
8. Ako často chodíš do kostola?
Snaţím sa vţdy, keď sa dá. Boli časy, keď som
nechápal ľudí, ktorí chodili do kostola aj cez týţdeň. Veď predsa „povinné“ sú len nedele
a sviatky, tak načo by som chodil do kostola aj
cez týţdeň. Potom prišlo zranenie na futbale, ktoré mi doţičilo viac času aj počas týţdňa a zrazu
som pochopil krásu liturgie a stretnutia s Bohom
aj vo všedný deň.
9. Ak by si sa mal opísať jedným slovom, aké
by to bolo?
optimista (ako to spieva aj Milan Lasica).
10. Ktorý sviatok máš najradšej?
Najviac si vychutnávam Vianoce, no najviac ma
oslovuje Veľká noc.
11. Bol si už na nejakej púti?
Keďţe cestovanie je mojím koníčkom a niekedy
aj bolo mojím študijným povolaním, tak uţ som sa
zúčastnil viacerých pútí, nielen tých na Slovensku, ale aj v zahraničí. A keďţe v dobrom treba
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pokračovať, tak aj na konci augusta idem puto-

novať. Znamená to pre mňa viesť mládeţ

vať po juhozápadnej Európe.

k pravým hodnotám.

12. Čo ťa viedlo k tomu, stať sa animátorom?

14. Máš na starosti skupinku turistov, ako pre-

Ako dlho ho už robíš?

bieha vaša príprava?

Viedlo ma k tomu hlavne to, ţe som rád spomínal

Naša príprava spočíva v účastiach na sv. omši,

na časy, kedy som sa zúčastňoval táborov orga-

výpomoci pri organizovaní farských aktivít, a výle-

nizovaných v tom čase farnosťou v Čadci. Mám

toch po okolí či uţ pešo alebo na bicykli. Ja som

na tieto akcie a ľudí, ktorí ich organizovali, ţivé

sa najviac tešil na spoločný čas a rozhovory

a krásne spomienky. Keď nás pred 5 rokmi náš

s mladými. Troška ma mrzí, ţe zo strany niekto-

p.

pokračovali

rých cítim akýsi blok, ktorý nemôţu pri rozhovo-

v animátorskej tradícii, ktorá kedysi v Starej Bys-

roch preskočiť, ale chápem to. Ja som v čase

trici bola, chvíľu som zaváhal, keďţe som si pred-

svojej prípravy na birmovku tieţ nerád komuniko-

stavil, ţe to bude vyţadovať veľa voľného času.

val (smiech). Napriek tomu som rád, ţe vôbec pri-

No hneď som si spomenul na tie krásne chvíle

chádzajú. Snaţíme sa stretávať vţdy, keď môţem

z detstva a povedal som si, ţe to, čo som kedysi

a keď nám to počasie dovolí. Okrem toho sa sna-

ja dostal, chcem teraz odovzdať aj starobystric-

ţím vzbudiť záujem birmovancov aj o svätca, kto-

kým deťom. K tomu sa neskôr pridali aj ďalšie ak-

rého meno si vybrali, nakoľko to nie je len gesto,

tivity nielen v rámci kresťanského hnutia eRka,

ale je to príleţitosť prijímať milosti, ktoré si môţu

ale aj aktivity s miništrantmi, birmovancami

aj u svojho nového patróna vyprosiť.

a doteraz neľutujem, ţe som sa vydal touto ces-

15. Poslúchajú ťa tvoji zverenci? Chodia na

tou.

stretnutia pravidelne?

13. Napĺňa ťa práca animátora? Čo pre teba

Keď mám osobne povedať, tak mi je ľúto, ţe

znamená?

na akcie chodia stále tí istí a je to pribliţne polovi-

Ja by som to skôr nazval sluţbou ako prácou. Aj

ca či tretina z celkového počtu prihlásených

sv. Štefan, ktorého meno s hrdosťou nosím, bol

v mojej skupine. Dôvody, prečo som niektorých

svojím spôsobom v sluţbe diakona v tom čase

ešte ani nevidel, síce neviem, ale stále hovorím,

animátorom. Moţno to bude znieť ako klišé, ale

ţe sviatosť birmovania je dobrovoľná a je na sa-

táto sluţba mi dáva viac, ako si vyţaduje. Keby

motných birmovancoch, ako sa k príprave posta-

som však bol materialista, tak to tvrdím presne

via. Tento spoločný čas, ktorý trávime, niektorých

naopak. Vidieť radosť a iskry v očiach mladých

osloví a iných nie, niektorí to vnímajú stále ako

ľudí je samo osebe odplatou. Ale hlavne treba

povinnosť, niektorí chodia radi. Nikoho nenútim,

mať vţdy na pamäti, ţe v oblasti, kde vykonáva-

aby chodil na sv. omšu či tieto podujatia. To sa

me animátorstvo, treba čas mladým nielen napĺ-

ani nedá a ani by to nepomohlo. Len sa modlím,

ňať a vypĺňať, ale musí to byť hlavne zmysluplne.

aby tí, čo nemajú o sviatosti záujem, raz pocítili

Preto

herným

Boţí dotyk. Ak k tomu dopomôţe aj táto príprava,

a športovým aktivitám máme priestor aj na evan-

tak budem len a len rád. Touto cestou chcem po-

jelizáciu a ďakujem Bohu, ţe si ma vybral za svoj

ďakovať tým, čo sa pripravujú poctivo a vnímajú

nástroj. Samotným animátorovaním vyjadrujem

to ako dôleţitý krok na ceste ku kresťanskej doko-

vďaku Bohu za to, ţe sa môţem tejto činnosti ve-

nalosti.

dekan

som

oslovil,

rád,

či

ţe

by

popri

sme

rôznym
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16. Pamätáš si ešte na svoju birmovku? Aké

2. Máš súrodencov?

máš birmovné meno ?

Mám staršieho brata, Mareka.

Pamätám si ju veľmi dobre. Bolo to 16. júna 2002

3. Máš nejaký sen?

a v tom čase prebiehalo osemfinále MS vo futbale

Ţijem svoj sen.

v Juţnej Kórei a v Japonsku, takţe sme sa po sa-

4. Čo robíš rada vo voľnom čase?

motnom obrade ponáhľali k televízorom (smiech).

Najradšej

Ale nie, šiel som na birmovku, keď som bol v 8.

v prírode, turistikou, fotografovaním, čítaním kníh,

ročníku. V Čadci sa konala birmovka kaţdý rok

hrou

a keďţe som chcel ísť so svojím starším bratom,

na štvorkolke, korčuľovaním, ... Je veľa vecí , kto-

tak som bol zrazu počas prípravy úplne v cudzom

ré robím rada,

kolektíve. Stále mám ţivo v pamäti veľa obrazov

Ale čas strávený s rodinou a kamarátmi je ten

a situácií zo samotného obradu. Bol to krásny

najkrajší .

a poţehnaný deň, ale povedal by som, ţe účinky

5. Čo a kde si študovala/študuješ?

a dary Ducha Svätého sa však plnohodnotne do-

Študujem

stavili aţ časom, preto stále nechávam otvorené

a vychovávateľstvo na strednej pedagogickej

„zadné vrátka“ aj pre tých, čo momentálne svia-

a sociálnej akadémii sv. Márie Goretti v Čadci .

tosť birmovania nepovaţujú za dôleţitú. Birmov-

6. Aké je tvoje obľúbené jedlo?

né meno som si vybral podľa svojho birmovného

Mmm, halušky od babičky.

otca, a to Martin. Dôleţité je si uvedomiť, ţe si

7. Bez čoho si nevieš svoj život predstaviť?

vyberáme nielen meno, ale aj voláme ďalšieho

Môj ţivot si neviem predstaviť bez rodiny , priate-

ochrancu a priateľa do nášho ţivota. Pán biskup

ľov, smiechu, lásky a Boha.

Marián Chovanec mi počas toho, ako vysluhoval

8. Ako často chodíš do kostola?

sviatosť povedal: „Martin znamená v latinčine bo-

Keď sa dá ,tak vţdy rada chodím do kostola, na-

jovník, tak buď aj ty taký bojovník vo svojom živo-

čerpať duchovnú silu.

te!“ A aj preto stále s niečím a niekým bojujem.

9. Ak by si sa mala opísať jedným slovom,

Ale vďaka Bohu a sv. Martinovi zatiaľ nadmieru

aké by to bolo?

úspešne.

Na opísanie mojej osoby jedno slovo nestačí. :P

na

trávim

voľný

hudobných

čas

prechádzkami

nástrojoch,

jazdením

veľmi rýchlo si veci obľúbim.

učiteľstvo

pre

materské

školy

10. Ktorý sviatok máš najradšej?

Ďalšia nám padla
za obeť

Barborka
Baričiaková

Vianoce ,sviatok radosti, lásky a pokoja.
11. Bola si už na nejakej púti?
Bola, naposledy to bola Marianka.
12. Čo ťa viedlo k tomu, stať sa animátorkou?
Ako dlho ju už robíš?
Je to pre mňa výzva vyskúšať niečo nové. Nedávno som začala.
13. Napĺňa ťa práca animátora? Čo pre teba

1. Kde si sa narodila?

znamená?

Narodila som sa v Čadci.

Napĺňa, znamená to pre mňa spoznávanie nových ľudí, ktorí majú tieţ záľubu vo fotografovaní.
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14. Máš na starosti skupinku fotografov, ako

učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.

prebieha vaša príprava?

6. Aké je tvoje obľúbené jedlo?

Naša príprava spočíva vo fotení v prírode, kde

Mám rada z kaţdého „roţka, troška“.

naším cieľom je aspoň jedna vydarená fotka, kto-

7. Bez čoho si nevieš svoj život predstaviť?

rá bude zverejnená v našej spoločnej fotoknihe.

Bez viery, rodiny a priateľov, ktorí za to stoja.

15. Poslúchajú ťa tvoji zverenci? Chodia na

8. Ako často chodíš do kostola?

stretnutia pravidelne?

Veľmi často.

Určite áno , poslúchajú, snaţia sa, no nie všetci

9. Ak by si sa mala opísať jedným slovom, aké

chodia na stretnutia, niektorých som tam nevidela

by to bolo?

vôbec.

Smiech.

16. Pamätáš si ešte na svoju birmovku? Aké

10. Ktorý sviatok máš najradšej?

máš birmovné meno

Najradšej mám sviatky Veľkej noci.

Samozrejme, pamätám. Ester.

11. Bola si už na nejakej púti?
Bola som na viacerých púťach, taká najväčšia,

Našim reportérom

ktorej som sa zúčastnila a trvala aţ týţdeň bola

neušla ani

Levočská púť

Muráň-Levoča. Spoznala som tu

veľa úţasných a hodnotných ľudí, s ktorými som

Ľubka
Završanová

v kontakte dodnes.
12. Čo ťa viedlo k tomu, stať sa animátorkou?
Ako dlho ju už robíš?
Viedol ma k tomu môj vzťah k deťom a mládeţi.
Mám rada túto prácu animátorky, a tak som bola

1. Kde si sa narodila?

na eRko Základnom kurze 59. - Animátor. Som

Narodila som sa v Čadci.

veľmi rada, ţe sa môţem tejto činnosti venovať

2. Máš súrodencov?
Áno mám súrodencov a ja som „benijamínek“
3. Máš nejaký sen?
Tak ako kaţdý človek aj ja mám sny, ktoré sa snaţím splniť.
Voľný čas veľmi rada trávim s mojimi priateľmi či
uţ na stretkách, pri športovaní, hudbe, ale teraz
skupinka

birmovancov „SPEVÁCI“.
som

na

Katolíckej

znamená?
Práca animátora ma veľmi napĺňa, obohacuje
14. Máš na starosti skupinku spevákov, ako
prebieha vaša príprava?
Naša príprava skupinky birmovancov „SPEVÁCI“
prebieha v budovaní vzťahov, aby sme sa hlavne
na seba tešili, potom môţeme začať s prípravou

5. Čo a kde si študovala/študuješ?
Študovala

13. Napĺňa ťa práca animátora? Čo pre teba

a verím, ţe aj dlho s pomocou Boţou bude.

4. Čo robíš rada vo voľnom čase?

momentálne mojím voľným časom je

i ako animátor birmovancov.

univerzite

v Ruţomberku Predškolskú a elementárnu pedagogiku a v súčasnosti pokračujem na tejto škole

Našim cieľom je Boh a modlitba k Nemu prostredníctvom

spevu.

Spievame

na

sv.

omšiach

v nedele a aj v iné dni. Nahrávame CD
a chystáme rôzne spoločné akcie.
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15. Poslúchajú ťa tvoji zverenci? Chodia na ţe bez rodiny a najbliţších ľudí. Oni vedia, ktorí sú to.
stretnutia pravidelne?

Ale bez čoho? Asi bez zubnej kefky a laku na nechty.

Moji zverenci ma poslúchajú, pretoţe sú na stret- 8. Ako často chodíš do kostola?
Snaţím sa kaţdú nedeľu , aj keď niekedy ma posteľ
kách dobrovoľne a myslím, ţe aj radi.
16. Pamätáš si ešte na svoju birmovku? Aké nechce pustiť.
9. Ak by si sa mala opísať jedným slovom, aké by
máš birmovné meno ?
Na svoju birmovku si pamätám, moja príprava bo- to bolo?
Na túto otázku som sa pýtala asi 5 ľudí a vznikli zaujíla počas náboţenstva v škole. Veľmi som sa
mavé odpovede. Ani jedna sa ale nezhodla, takţe tana deň „D“ tešila a prijaté dary Ducha Svätého cíké slovo neexistuje.
tim v kaţdodennom ţivote. Moje birmovné meno
10. Ktorý sviatok máš najradšej?
je Veronika..
Jednoznačne Vianoce. Vianoce majú svoju vôňu a je

Vypočúvali sme aj
slečnu

Niku
Vlčkovú

to najkrajšia vôňa na svete.
11. Bola si už na nejakej púti?
Navštívila som pútnické miesta ako Medţugorie, francúzke Lurdy a aj našu Ţivčákovú. Tento rok sa mi podarilo vidieť Horu kríţov v Litve. Nie som moc pútnický
typ, ale kaţdé miesto vo mne zanechalo malý kúsok.
Energia a veriaci z celého sveta dávajú skvelú atmosféru.

1. Kde si sa narodila?

12. Čo ťa viedlo k tomu, stať sa animátorkou? Ako

Narodila som sa v nemocnici v Čadci.

dlho ju už robíš?

2. Máš súrodencov?

S ponukou animátorstva ma oslovil pán dekan.

Áno, mám mladšieho brata.

Na svojej birmovke som pracovala na filme (Sv. Chia-

3. Máš nejaký sen?

ra, Sv. Alţbeta & Ţofia Bosniaková ), tak ponuka ma

Mám veľkú kopu snov.

veľmi potešila. Robím to prvý krát.

4. Čo robíš rada vo voľnom čase?

13. Napĺňa ťa práca animátora? Čo pre teba zna-

Asi najviac trávim voľný čas so svojimi kamarátmi. mená?
Mojím koníčkom je aj čítanie, písanie a fotografova- Veľmi ma baví viesť určitú skupinu ľudí a pracovať
nie, ale asi najväčšia vášeň je cestovanie a spoznáva- s nimi. Som tak trocha vodcovský typ, tak práca animátora ma dosť napĺňa.
nie nových miest.
5. Čo a kde si študovala/študuješ?

14. Máš na starosti skupinku filmárov ako prebie-

Práve ma čaká ôsmy ročník na Gymnáziu v Čadci.

ha vaša príprava?

6. Aké je tvoje obľúbené jedlo?

Mám na starosti filmárov. Stretávama sa posledný

S čokoládou by ste u mňa moc nezabodovali. Som mesiac dosť často, lebo máme naozaj málo času
absolútne mäsový typ. Mám veľmi rada talianskú ku- a kopu roboty. Moja skupinka má okolo 20 ľudí a je
chyňu, ale najobľúbenejšie jedlo je jednoznačne dobrý naozaj náročné zosynchronizovať takú veľkú skupinu.
Zo začiatku sme pracovali s textami a hrali sme sa
hovädzí steak s dobrou omáčkou.
7. Bez čoho si nevieš svoj život predstaviť?

divadelné hry, ale od júla uţ filmujeme. Dúfam, ţe sa

Keby otázka znela bez koho, tak by som odpovedala,

nám aspoň niečo podarí.
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15. Poslúchajú ťa tvoji zverenci? Chodia na stret-

láska k folklóru a tanec.

nutia pravidelne?

5. Čo a kde si študovala/študuješ?

Sú odo mňa o rok/dva mladší, takţe získanie autority

Študovala som, stále ešte študujem a zrejme ešte

bolo naozaj ťaţké. Ale myslím si, ţe sme super skupi- aj dlho študovať budem. Nasledujúci školský rok
na a sú to ľudia, s ktorými sa dá pracovať.
maturujem na Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci
16. Pamätáš si ešte na svoju birmovku? Aké máš a kam ma potom vietor zaveje sa uvidí...
birmovné meno ?

6. Aké je tvoje obľúbené jedlo?

Mala som birmovku pred 3 rokmi, takţe si ju veľmi
dobre pamätám. Príprava bola naozaj skvelá. Skoro
celé leto sme filmovali a tešili sme sa z kaţdého letného dňa, keby zasa niečo vymyslíme a natočíme.
Moje birmovné meno je Mária Magdaléna.

Vyspovedali sme
aj redaktorku
Michalských zvonov

Ninku
Podmanickú

Nebola by som pravým a hrdým Slovákom,
keby som nemilovala bryndzové halušky.
7. Bez čoho si nevieš svoj život predstaviť?
Bez rodiny!!! Najdrahších ľudí, priateľov, ale aj pokojných chvíľ v tichu a v pokoji...
8. Ako často chodíš do kostola?
Kaţdú nedeľu a je super, keď sa zadarí aj cez týţdeň.
9. Ak by si sa mala opísať jedným slovom, aké
by to bolo?
Nina.
10. Ktorý sviatok máš najradšej?
Bielu sobotu, to je môj jasný favorit, celkovo veľko-

1. Kde si sa narodila?

nočné

sviatky,

vtedy

sa

cítim

nejako

inak

Narodila som sa v nemocnici v Čadci, bývam v Klu- a v kostole sa sústredím ako nikdy za celý rok.
bine.

A potom samozrejme Vianoce, sviatky, kedy sme

2. Máš súrodencov?

všetci stále spolu a uţívame si to.

Mám mladšiu, takmer 12ročnú sestru, čo nie je 11. Bola si už na nejakej púti?
vţdy úplne sranda, ale som za ňu vďačná a rada, Bola som v Lurdoch, Medţugorí, obe miesta dýchaţe ju mám, veď ţivot bez súrodenca by bol nuda.

jú fascinujúcou energiou. Videla som aj iné pútne

3. Máš nejaký sen?

miesta, ale tieto vo mne zanechali zrejme najhlbšiu

Mám, samozrejme, kto by nemal? Ţivot je predo stopu.
mnou a ja si ţelám, aby plynul podľa mojich pred- 12. Čo ťa viedlo k tomu, stať sa animátorkou?
stáv.

Ako dlho ju už robíš?

4. Čo robíš rada vo voľnom čase?

Pribliţne tri roky sa tejto činnosti občasne venujem,

Ja a moje voľnočasové aktivity? Tých je poţehna- teraz, počas prípravy na birmovku intenzívnejšie.
ne, rada hrám na klavír, venujem sa tomu uţ po- Baví ma byť s mladými ľuďmi, pobádať ich
merne dlho, občas robím organistku na Klubine k výsledkom, viesť ich snahu a spoločne vybudovať
(spieva mi však sestra, mňa spievať ešte nikto ni- niečo pekné.
kdy nepočul, teda asi uţ áno, ale jej to ide lepšie!), 13. Napĺňa ťa práca animátora? Čo pre teba
ďalej vášnivo rada čítam knihy, zaujíma ma histó- znamená?
ria, takţe historické časopisy, a chýbať nemôţe ani Samozrejme, ţe áno, inak by som tomu nevenova-
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la

svoj

čas.

Uţ

som

spomínala,

práca 1. Kde si sa narodila?

v spoločenstve je prínosná pre kaţdého z nás. Sila Narodila som sa v Čadci, odmalička vyrastám
kolektívu

nás,

verím,

posúva

niekam

inam, a ţijem v Starej Bystrici.

je pre nás všetkých motiváciou. Ja keď vidím sna- 2. Máš súrodencov?
hu iných, snaţím sa omnoho viac priloţiť ruku Áno, mám najlepšiu staršiu sestru a najlepšieho
k dielu.

staršieho brata na svete!

14. Máš na starosti skupinku reportérov, 3. Máš nejaký sen?
ako prebieha vaša príprava?

Aby sa sny splnili tak sa majú vraj tajiť... tak bu-

Naša príprava prebieha formou pravidelných stret- dem mlčať.
nutí, spoločných rozhovorov, diskusií o tom, 4. Čo robíš rada vo voľnom čase?
čo sme napísali, píšeme, či napíšeme. Tieţ vyuţí- Všetko čo príde pod ruky a čo ma baví. Som vydavame

moţnosť

online

komunikácie.

Chcem, tá, venujem čas svojmu manţelovi a rodine, čítam,

aby kaţdý člen mojej skupinky prišiel s nápadom, tvorím...
vedel ho obhájiť a následne vytvoriť článok zodpo- 5. Čo a kde si študovala/študuješ?
vedajúci takmer dospelému kresťanovi.

Na strednú som chodila na Obchodnú akadémiu

15. Poslúchajú ťa tvoji zverenci? Chodia Dušana Metoda Janotu v Čadci (a nemenila by
na stretnutia pravidelne?

som), vysokú školu som začala študovať v roku

Tí, ktorí chodia na stretnutia pravidelne ma aj po- 2009 na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeslúchajú. Ale myslím, ţe snahu, či uţ väčšiu alebo ka v Trenčíne – odbor Politológia a túto školu som
menšiu vidím u kaţdého z mladých šikovných ľudí, minulý rok ukončila II. stupňom. No a tento rok
ktorí sa rozhodli stať reportérmi.

som ukončila I. stupeň na Univerzite Komenského

16. Pamätáš si ešte na svoju birmovku? Aké

odbor Manaţment.

máš birmovné meno ?

6. Aké je tvoje obľúbené jedlo?

Nemôţem si nepamätať, veď to bolo iba nedávno,

Mám dve neobľúbené – paradajkovú polievku

pred necelými tromi rokmi. Birmovka je úţasným

(omáčku), drţky a obľúbených mnoţstvo.

záţitkom pre kaţdého mladého človeka, ktorý vie- 7. Bez čoho si nevieš svoj život predstaviť?
ru preţíva aspoň trochu intenzívne. Birmovné me- Teraz

uţ

bez

môjho

milovaného

manţela

no som si zvolila podľa birmovnej mamy a tieţ a bez rodiny ako takej... rodina je v ţivote to najdôpodľa toho, ţe svätá Beáta zomrela presne v deň, leţitejšie čo môţeme mať... od začiatku po koniec.
kedy som sa ja narodila (i keď mnoho rokov pred- 8. Ako často chodíš do kostola?
tým), čo som vnímala ako symbol.

Našej pozornosti
nemohla ujsť ani

Keď cítim, ţe to potrebujem... niekedy často, inokedy menej často, ale vţdy viem, ţe tu nájdem pokoj a nádej.
9. Ak by si sa mala opísať jedným slovom, aké
by to bolo?

Katka
Borisová

Ťaţká otázka... a radšej nech na ňu odpovedajú
iní...
10. Ktorý sviatok máš najradšej?
Bielu sobotu (keď zaznejú zvony) a samozrejme
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Štedrý večer (Tichú noc).

aby boli poslucháčom – teda veriacim – lepšie zro-

11. Bola si už na nejakej púti?

zumiteľné a aby sa „dobre počúvali“.

Áno, bola som na viacerých púťach, uţ odmalička 15. Poslúchajú ťa tvoji zverenci? Chodia na
ma babka či mama brávali na rôzne pútnické mies- stretnutia pravidelne?
ta

a

aj

teraz

rada

chodievam

s

mamou Počas prázdnin sme začali s reţimom týţdenného

na „očistenie duše“.

rozpisu a kaţdý si stanoví kedy chce a čo chce čí-

12. Čo ťa viedlo k tomu, stať sa animátorkou? tať. Samozrejme, ţe sa stane, ţe niekto nemôţe
Ako dlho ju už robíš?

prísť a podobne, ale väčšinou sú to ospravedlnené

Neviem, čo ma viedlo... keď bolo treba, tak som

absencie a musím povedať, ţe mám veľmi milú

neodmietla a som rada, ţe ňou môţem byť. a zodpovednú skupinku birmovancov – ĎAKUJEM
A robím ju v podstate asi štyri roky – od minulej IM ZA TO!
birmovky.

16. Pamätáš si ešte na svoju birmovku? Aké

13. Napĺňa ťa práca animátora? Čo pre teba máš birmovné meno ?
znamená?

Samozrejme. Bol to krásny deň a brala som ho

Kaţdá práca – hoc aj tá animátora – je obohacujú- naozaj zodpovedne – na našej birmovke som si
ca a niečím prínosná pre človeka. Pre mňa zname- pripravovala ďakovnú reč pre pána biskupa,
ná

stretnutia

s

úţasnými

ľuďmi,

inšpiráciu, ktorú som potom aj predniesla... je to pekná spo-

ale aj zodpovednosť.

mienka a spojenie s takým výnimočným dňom,

14. Máš na starosti skupinku rečníkov ako pre-

akým podľa mňa sviatosť birmovania je. A moje

bieha vaša príprava?

birmovné meno – Mária..

Rečníci sú často viditeľní na sv. omšiach. Učia sa
pracovať so svojím hlasom a trémou zároveň,

Dominika Borisová,

rýchlo a účelne chápať texty, vedieť ich prednášať,

Katka Čierňavová

Kedy a ako vlastne v Starej Bystrici vznikol kostol ?
V mojom článku si trocha priblížime vznik súčasného kostola v našej obci. Ku kostolu
sv. Michala mám aj ja osobitý vzťah, pretože
môj dedo Anton Pastva bol organistom dlhých
56 rokov.
V čase tvorenia cirkevnej organizácie mala Stará
Bystrica okolo 3000 aţ 3500 obyvateľov. Ťaţko si
preto predstaviť, ţe pri takom rozsiahlom počte
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nebol by tu uţ skôr stál kostolík či kaplnka. V blíz- tretinu. Kostol sv. Michala Archanjela v Starej Byskosti dnešnej miestnej časti Hámer si naši predko- trici sa stal monumentom, o ktorom sa súčasníci
via postavili kaplnku, ktorá mala slúţiť k poboţnos- vyjadrovali ţe to bol ,,kostol v Uhorsku páru nematiam, pokiaľ sa nepostavil nový chrám Boţí, zasvä- júci, postavený nadmieru majstrovsky, nadchýnajútený sv. Michalovi Archanjelovi. Podľa prameňov ci k zbožnosti“. Škoda, ţe dnes si uţ nemôţeme
sa zdá nepochybné, ţe starý Kostol sv. Michala bol vychutnávať krásu a veľkosť prvého starobystricképostavený v roku 1667. Údaje, ţe v tomto roku ho kostola. Na konci 19. storočia, v roku 1889,
vznikla farnosť sú mylné. Taktieţ je nepravdepo- sa po takmer 220 rokoch svojho jestvovania stal
dobný údaj, ţe kostol dali postaviť grófi z Löwen- obeťou ničivých plameňov a vyhorel do tla. Na jeho
burgu.

mieste bol postavený dnešný kostol, ktorý sa nevy-

Kto teda dal postaviť náš kostol? Poďme si to všet- hol ani prvej svetovej vojne. V roku 1916 štát zrekko viac priblíţiť.

viroval zvony starobystrického kostola. Veriaci sa

Palatín František Vešeléni, ktorý bol pánom Streč- so slzami v očiach pozerali ako zvony padajú z výšna a Tepličky nad Váhom zomrel v roku 1667. ky na tvrdú zem. V medzivojnovom období sa zaLöwenburgovci získali tieto majetky aţ v roku 1697, čali doplnkové práce na budove kostola. V roku
nemohli teda postaviť kostol v Starej Bystrici. 1923 prišiel čas na novú výmaľbu. Ešte v tom roku
Za výstavbu kostola musíme ďakovať Františkovi opäť pribudli zvony. O pár rokov nastala 2. sv. vojVešelénimu a jeho rodine. Chrám sv. Michala, pos- na, ktorá kostol neminula. Bol zasiahnutý 17 delotavený teda v roku 1667 nebol vysvätený bisku- vými ranami, pričom veţa bola roztrhnutá a všetky
pom. Išlo o jediný kostol v okolí, vyuţívali ho veriaci okná rozbité. Po vojne na svoju opravu čakal váţne
zo všetkých susedných obcí. V roku 1689 sa začali poškodený kostol, no nebol dostatok peňaţných
zapisovať matriky narodených a sobášených, zo- prostriedkov. V apríli boli osadené nové okná a aj
snulých aţ r. 1700.

opravená sochy Panny Márie na rínku. Tá bola po-

Dostávame sa konečne k opisu kostolíka. Stál na svätená, no uţ o dva roky ju zrazili splašené kone.
mieste dnešného kostola. Zhotovený bol z dreva,

V roku 1949 bola ukončená najdôleţitejšia etapa

vnútri bol celý vymaľovaný, mal len jeden oltár

na renovácii poškodeného kostola. Veţa však bola

s obrazom sv. Michala Archanjela.

úplné opravená aţ v roku 1957. V roku 1966 v in-

V tom čase tam bol len jeden zvon. Kostol prešiel

teriéri chrámu bola poloţená nová dlaţba. Akade-

viacerými stavebnými úpravami, ktoré ho značne

mický maliar Jiří Jelínek začal obnovu maľby kos-

rozšírili. Okolo kostola sa rozprestieral cintorín.

tola. Namaľoval aj novú kríţovú cestu. 13. júla

V roku 1754 sa však o ňom píše, ţe je ,,celý pred 1968 bol opäť posvätený zrenovovaný chrám
úplným zrútením. Všetko okrem kalicha, alby a or-

v Starej Bystrici. Po roku 1989 sa vykonali na kos-

nátu chýba, nemá žiadny príjem“. S pribúdaním

tole

viaceré

renovácie,

ktoré

sa

zachovali

farníkov čoraz väčšmi rástla aj potreba rozšíriť sta- aţ do súčasnosti.
robystrický chrám Boţí. Ten podstúpil ďalšie stavebné úpravy a v roku 1752 bol rozšírený o jednu

Lenka Cádrová

18

Občasník farnosti Stará Bystrica
pokoj a odpočinok. Ďalej sa tam môţeme vyspovedať od svo-

Prečo treba chodiť do kostola? To je otázka. Mnohí ľudia tam

jich hriechov a tak očistiť svoju dušu. Veď nikto nie je dokona-

chodia iba preto, lebo si myslia, ţe to je ich povinnosť. Iní za-

lý a bezhriešny. Niekedy si totiţ ľudia nevyberú tú správnu

sa preto, lebo im to niekto povie. Napríklad niektoré deti by

cestu ţivotom a na to je liekom práve spoveď. Dá človeku

do kostola ani nechodili, keby ich tam matky neposlali. Im sa

druhú šancu začať od úplného začiatku bez toho, aby sa mu-

nezdá

nedeľu

sel trápiť kvôli minulosti. Spoveď totiţ uzdraví a vyčistí jeho

a prikázaný sviatok. Myslím , ţe je to preto, lebo nevidia tú

dušu. Väčšinou ale aj tak ľudia konajú hriechy ešte v deň,

hlavnú podstatu. Do kostola sa nechodí preto, lebo sa musí

keď sa vyspovedali. Taký je však človek. Preto je dobré,

alebo preto, ţe nám to niekto prikáţe, ale preto, aby sme sa

keď ľudia prijmú oltárnu sviatosť hneď po spovedi. Vtedy majú

pomodlili a poďakovali za svoju rodinu, za to, čo nám pán Boh

totiţ čistú dušu bez hriechov. A to je podľa mňa tá podstata.

dal a s čím nám pomohol. Veď kostol je skvelé miesto na od-

Človek koná tie isté hriechy stále dookola a je si toho vedomý.

dych a rozhovor s Bohom. Môţeme sa mu tam poďakovať

Ale je mu to ľúto a chce sa napraviť a zmeniť niečo v sebe.

za všetko, čo pre nás urobil a prosiť ho, aby nám odpustil na-

Podľa mňa práve vtedy verí v Boha, keď sa nesnaţí vyzerať

še hriechy a ochránil nám našu rodinu. Je to miesto, kde sa

dokonalo, ale chce sa k tomu čo najviac priblíţiť. Takţe odpo-

zastaví čas, môţete sa tam odpútať od reality, od všetkých

veď na otázku prečo treba chodiť do kostola? Na tú uţ nech si

problémov a ťaţkostí. Veď kaţdý má občas zlý deň. Niektorí

odpovie kaţdý z nás sám.

byť

dôleţité

chodiť

do

kostola

kaţdú

sú zasa preťaţení z práce a ja verím, ţe si práve tu nájdu svoj

Juraj Hofer

Svätá neznáma
Volám sa Mária Krištofová. Rozhodla som sa napísať životopis o svojej svätej patrónke inou formou. Takou, ktorá po prečítaní životopisu v čitateľovi zanechá nové poznatky. Vytvorila som teda túto krížovku spojenú so životopisom svätej, aby
čítanie bolo zaujímavé a nie len obyčajné, strohé. Po vylúštení krížovky príde čitateľ na to, o ktorú svätú ide.

Svätá ………………………………
Otázky:
1. Odkiaľ bola svätá?
2. Aký symbol má svätá?
3. Pred koho predviedli sedem žien?
4. X
5. V koho nezapreli vieru?
6. Kto dal utopiť sedem panien?
7. Koho svedectvo sa zdá hodnovernejšie?
8. Aký je význam tohto mena? ( ................ ľudí)
9. Za koho boli odhodlané dať život?

!

(*písmená ia, ie, iu, ch sa píšu v okienkach oddelene)

Význam mena: ochranca ľudí
Symbol: palma
O svätej neznámej z Amisa sa nám zachovalo len málo zmienok, hoci na druhej strane jestvuje viacero
legiend. Jednou z legiend je aj legenda o siedmich ţenách, ktoré predviedli pred prefekta v meste Amisus.
Napriek hrozbám nezapreli svoju vieru v Boha a vyznali, ţe sú a ostanú kresťankami. Kvôli tomu ich mučili, bičovali, nechali hladovať a nakoniec ich hodili do rozpálenej pece. Avšak viac hodnoverné sa zdá svedectvo Teodota z Ancity, ktorý píše o siedmich pannách tých istých mien, ktoré dal kvôli viere utopiť prefekt Teoctenos. Nech to bolo akokoľvek, isté je, ţe mali veľkú vieru a odvahu dať aj ţivot za Krista.
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Študujeme druhým rokom na Strednej odbornej

té mečom. A ja som na tretí deň od ţiaľu skonala

škole obchodu a služieb v Čadci odbor Hotelová

na ich hrobe Cirkev ma preto uctieva ako muče-

akadémia. Na sviatosť birmovania sme sa rozhodli

níčku. Ani ja som to nemala ľahké, ale s tebou

prijať mena Sofia a Izabela. Tento článok sme sa

sa to nedá ani porovnávať. Porozprávaj mi

rozhodli napísať preto, aby sme sa viac dozvedeli

o tom, prosím. Počas môjho života som sa

o živote svätej Sofie a Izabely.

stretla s viacerými mužmi, ale ani s jedným

Ahoj, moje meno je Izabela. Ahoj, ja som Sofia.
Ty asi nepochádzaš odtiaľto, však? Nie, nie ja
pochádzam z roku 117, z Ríma, a ty? Ja som sa
narodila v marci roku 1225 vo Francúzsku. Povedz mi niečo o sebe. Som vdova, mám 3 dcéry
– Viera, Nádej a Láska. V roku 137 vypuklo u nás
prenasledovanie kresťanov a ja so svojimi dcérami
sme boli udané. Keď cisár zistil, ţe sa Boha nevzdáme, prinútil ma pozerať sa na brutálne mučenie mojich detí. Och, to je strašné! Máš pravdu,
bolo to hrozné. Dievčatá pálili na ţeleznom rošte,
hodili ich do rozpálenej pece, potom do kotla

som sa nezosobášila, pretože som svoj život
zasvätila Bohu.
a

chorým.

Po

Slúžila som chudobným
smrti

mojej

matky

som

s pomocou môjho brata založila kláštor klarisiek Pokory Preblahoslavenej Panny Márie
v Paríži. Žila som životom modlitby, pokánia
a sebazaprenia. Zomrela som ako štyridsaťpäťročná. Za blahoslavenú ma vyhlásil pápež
Lev X. v roku 1521 ako prvú z klarisiek. Som
rada, ţe som ťa spoznala, bolo zaujímavé vypočuť
si tvoj príbeh. Aj ja som veľmi rada, že som ťa
stretla.

s vriacou smolou. Lásku tak ukrutne zbili, ţe bola
samá krvavá rana. Povzbudzovala som svoje dcéry, aby vydrţali aţ do konca, no nakoniec boli sťa-

Tánička Ondrášková
Miška Borisová

Dokonalosť nie je nikdy bez trpezlivosti, ktorá sa prejavuje znášaním vlastných nedokonalostí.
(sv. Páter Pio)
Pýtaš sa, čo má človek robiť, aby celý deň chválil Boha ? Ak robíš čokolvek, rob to dobre a s láskou.
A vtedy chváliš Boha!
( sv. Augustín)
Nesnaţ sa o konanie iných vecí, nerozsievaj tam, kde to má na starosti niekto iný, ale dobre sa staraj o
svoju záhradu.
(sv. Páter Pio)
Ten, kto dá alebo dostane zlé rady, stane sa sluhom a nevoľníkom satana.
(sv. Don Bosco)
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K vedeniu duše je potrebná lyţica náuky, kýbeľ ostraţitosti a oceán trpezlivosti.
(sv. František Saleský)
Nespochybniteľné je to, ţe čím je duša milšia Bohu, tým viac je vystavená skúškam. Preto odvahu
a vpred!
(sv. Páter Pio)
spojením s podujatím pre rodiny – obnoviť. Po
svätej omši sme pokračovali v súťaţiach, aby sa
mohli zapojiť aj deti, ktoré prišli aţ neskôr. Mamičky za svoje rodiny priniesli dobroty do súťaţe
„O NAJ RODINNÝ KOLÁČ“. Zapojilo sa 15 rodín
a

ich

pekárske

výkony

hodnotila

porota,

ktorej predsedom bol vdp. Miroslav Janás. Tretie
miesto si vyslúţil punčový koláč rodiny Poništovej,
druhé

miesto

získala

za

tvarohové

buchty

s tradičnou receptúrou rodina Belková a prvenstvo
si odniesla makovo-višňová štrúdľa rodiny Fickovej. Na koláčikoch si potom pochutnali všetci
návštevníci a nechýbalo ani vymieňanie receptov.
Páni sa zasa mohli so synmi zapojiť do futbalového turnaja medzi deťmi a rodičmi. Prvenstvo patrilo tímu „FC NÁM SA NECHCE“, hoci z výsledku je
Sobota 8. 8. 2015 patrila v obci Stará Bystrica

jasné, ţe sa im chcelo. Všetci sa mohli zapojiť aj

športovo-duchovnému podujatiu pre rodiny iHRY-

do eRko tancov, ktoré učili animátorky s vedúcou

sko, ktoré pripravili Rímskokatolícky farský úrad

Betkou Janásovou. Po zotmení sme si pod hviez-

Stará Bystrica, obec Stará Bystrica a animátori.

dami pustili „ROZPRÁVKU NA DOBRÚ NOC“, aby

Popoludní sa začali súťaţe pre deti, v ktorých si

sme zavŕšili tento deň plný športových aktivít, zá-

zmerali sily všetci uţ od tých najmenších – lístko-

bavy a duchovna. Ďakujeme sponzorom, ktorí

vo, štuplíkovo, lanový beh, ceruzkovo, guličkovo,
skákanie vo vreci, kolkovo aj balónovo – deti prechádzali jednotlivými disciplínami, za ktoré dostávali peniaze, tzv. „lany“. Za tieto si potom
v pripravenom obchode mohli vybrať svoju odmenu v hodnote podľa toho, ako boli šikovní
v súťaţiach. O 18.00 sa začala slávnostná svätá
omša pri kaplnke na Lánoch, ktorú celebroval náš
pán dekan, správca farnosti Stará Bystrica vdp.
Miroslav Janás. V minulosti mala táto svätá omša
tradíciu, a tak sme ju chceli takýmto spôsobom –
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nám pomohli zrealizovať toto podujatie: Obec Stará Bystrica, COOP Jednota Čadca, s. d., Potraviny
Lúč – Patyla Rudolf, Potraviny Katarína – Chovancová Helena, Pohostinstvo Martina Kohútová, Ján
Kubeň – Zbojnícka bašta, Stanislav Koleno – Pohrebníctvo – Kvety, DINEX, spol. s r. o. – drevovýroba Viliam Kulas, Pavlína Talapková – textil,
Anna Gunčáková – textil, Papierníctvo Ján Pišoja
ml., Mária Chmurčiaková – bytový textil, Iveta
Kirnová – KULAS – obchodná činnosť, Agneša

cia, Reštaurácia BOBOVEC - Juraj Bukový, Peká-

Brňáková – rozličný tovar, Anna Slivková – Potra-

reň Bystrica – Mačejko Michal, Točená zmrlina –

viny

Kaviarnička

Zuzana Mačejková, Hotel Bystričan – Marián Ko-

pod Baštou, HI Group, s. r. o. Bystrická reštaurá-

váč, Lekáreň na „Rínku“, Štefan Tereš – TEma –

Plus,

Tereza

Baníková

–

čerpacia stanica.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pridali ruku k dielu a boli nápomocní
pri realizácii tohto podujatia. Veríme, ţe táto akcia
si nájde miesto v kalendári podujatí obce Stará
Bystrica a budeme sa vţdy na začiatku augusta
spoločne

stretávať

na

našom

iHRYsku

-

- s rodinami, susedmi, priateľmi, známymi – spoločne.
Katarína Borisová

Koncom júla sme sa s mamou, sestrou, krstnou

keď prídete z rušnej ulice a môţete sa v tichu

mamou a sesternicou vydali na "babskú jazdu"

poďakovať za vydarený výlet. Chceli sme tak

do Prahy. Tešili sme sa na zaujímavosti, kultúr-

urobiť aj tentokrát. Vošli sme dnu, na naše veľ-

ne pamiatky a čaro "stoveţatej". Cesta bola prí-

ké prekvapenie, hneď pri vchode sedel pán,

jemná, ubytovanie bolo super a hneď doobeda

ktorý vyberal vstupné. 70 kč dospelí a 50 kč de-

sme sa vybrali do očarujúcich ulíc. Prešli sme

ti. Kostol bol plný ľudí rôznych národností a vie-

všetky známe miesta, ktoré turista nesmie obísť

rovyznaní. Čínania fotili výzdobu, moslimovia

a ktoré sme si dopredu starostlivo naplánovali.

obdivovali obrazy a rovno pred oltárom si hluční

Poobede sme išli na Karlův most a pomaly sme

Nemci robili selfie. Do toho všetkého pobehova-

sa dostali aţ ku kostolu sv. Mikuláša. Máme ta-

li ich deti a robili ešte väčší hluk. Schovávali sa

ký zvyk, ţe na kaţdom výlete sa zastavíme

do lavíc a štverali sa na podstavce sôch.

v miestnom kostole, pozrieme si komu je zasvätený a chvíľu sa v pokoji pomodlíme. Je super,
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Keď sme sa spýtali, či nás pustia ďalej, ţe sa pre nás veľmi zaujímavá. Len škoda, ţe tam bolo
chceme 5 minút pomodliť, pán iba ukázal na ta- iba 25 ľudí vrátane nás, z toho väčšina mala okobuľku a zopakoval: „50 korun děti, 70 korun do- lo 70 rokov. Je smutné, ţe z kostola sa stala tuspělí, tak jako všichni." Márne sme sa mu pokú- ristická atrakcia. Je smutné, ţe nik nepokľakol
šali vysvetliť, ţe sme katolíci a toto je "náš" kos- pri svätostánku, všetci bez prestávky fotili. Nikotol, ţe tu je prítomný náš ţivý Boh. Odpoveď bola ho nezaujímalo komu je kostol zasvätený a prerovnaká. Nieţeby sme nemali na vstupné, tu išlo čo. Ţiadna úcta k tomuto miestu. Preto som rada,
o princíp. Odišli sme preto do iného kostola sv. ţe v Starej Bystrici máme kostol, ktorý je zadarVoršily, ktorý bol v tej časti Prahy, kde nechodilo mo, ale hlavne v ktorom sa ľudia správajú úctivo
aţ tak veľa turistov. Sv. omša v češtine bola a pokorne. Máme kostol, do ktorého chodíme
s úmyslom v tichu sa pomodliť, alebo sa zúčastniť na sv.omši. Uvedomujeme si, ţe v kostole
prebýva ţivý Boh a máme k Nemu úctu. Vţdy,
keď vstúpim do nášho kostola, môţem cítiť pokoj
a sústrediť sa na svoje myšlienky, ktoré patria
Bohu. Aj preto to tu mám rada.
Katka Franková

Názov: Bazilika sv. Petra
Kde sa nachádza: Vatikán, Rím
Roky výstavby: 1506 – 1621
Štýl: renesancia, barok
Komu je zasvätená: sv. Peter apoštol

Názov: Chrám Vasila Blaţeného
Kde sa nachádza: Moskva, Rusko
Roky výstavby: 1552 - 1560.
Štýl: románsky, gotický, renesančný a barokový
Komu je zasvätená: skladá z ôsmich samostatných chrámov, ktoré sú zasvätené vţdy inému
svätcovi
VATIKÁN

RUSKO
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Názov: Sagrada Familia
Kde sa nachádza: Barcelona, Španielsko
Roky výstavby: 19. marca 1882Štýl: stredoveké katedrály, pokrútený Gothic
Komu je zasvätená: kaţdá veţa je zasvätená
niekomu inému - 12 je zasvätených jednotlivým
apoštolom, štyri evanjelistom, jednu panne Márii
a najvyššia Kristovi
ŠPANIELSKO

Názov: Santa Maria del Fiore
Kde sa nachádza: Florencia, Taliansko
Roky výstavby: 1294 - 25. marca 1436
Štýl: gotická katedrála toskánskeho typu s renesančnou kupolou
Komu je zasvätená: Panne Márii

TALIANSKO

Moje meno je Matej Poništ. Ten to článok som
si vybral preto, že ma zaujíma architektúra,
preto by mal byť aj môj článok o kostoloch,
ktoré ma zaujali svojou architektúrou. Verím, že
Vás zaujmu aspoň tak, ako mňa svojou
dychvyrážajúcou krásou oslavujúcou Boha.

Názov: Kolínsky Dóm
Kde sa nachádza: Kolín, Nemecko
Roky výstavby: 1248 - dostavaný aţ v rokoch
1823-1880
Štýl: gotický
Komu je zasvätená: sv. Petrovi a Panne Márii

NEMECKO
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znovu o krok bliţšie k nemu. Veriacich ani niekoľko prekáţok - akým bol zlý terén alebo počasie - neodradilo a pri kaplnke sme sa stretli
v poţehnanom počte a s dobrou náladou
v sprievode hudby. Veriaci si posadali na rôzne
aspoň čiastočne kryté miesta. Mnoţstvo ľudí
stálo pod stromami, boli niekde ukrytí, či stáli
pod dáţdnikmi. V kaplnke Panny Márie pán dekan Miroslav Janás odslúţil o 14:00 svätú omšu
s kázňou o troch boţských čnostiach – viera,
nádej a láska. Svätá omša prebehla bez búrok
alebo intenzívnych daţďov. Pri zostupe bolo počasie oveľa horšie, ako keď sme kráčali ku kaplnke. Rozmočený terén a hustejší dáţď nám
neumoţnili dostať sa domov bez menších problémov. Bolo aj niekoľko pádov, mnohé som videla na vlastné oči a pri jednom som sa takmer
stala hlavným účastníkom. Ďalej sme uţ nepokračovali cez blatistý terén, ale cez mokrú lúku,
ktorá bola aspoň o niečo lepšou voľbou ako blato. Vďaka Bohu, nikomu sa nič váţnejšie nesta-

Dňa 28. 06. 2015 sa uskutočnila púť na Pový-

lo a pevne verím, ţe sa o rok znova zídeme pri

šky.

kaplnke v hojnom počte, ale snáď v lepšom po-

Cesta

ku

kaplnke

bola

veľmi

dlhá

a náročná. Po ceste nám začala krátka prehán-

časí. Všetko je to v rukách Boţích.

ka. Bolo to moţno znamenie od Boha, aby sme
sa nevzdávali a vyšli túto ďalekú cestu a boli

Keď som dostala za úlohu napísať úvahu na túto
tému, musela som veľmi dlho premýšľať. Dokonca sme mali aj dlhý rozhovor s mojou mamou
a spolu sme sa snaţili nájsť a pomenovať dôvody, prečo mládeţ po absolvovaní sviatosti birmovania prestáva chodiť do kostola.
Prvým dôvodom a najváţnejším je určite vplyv

Majka Krištofová
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rodinného prostredia. Ak mladý človek nemá v akej dobe dnes ţijeme. Vedeli by sme povevzor vo svojich rodičoch, len ťaţko prijme názor, dať, koľko času strávime pri pozeraní filmov
ţe navštevovanie bohosluţieb je niečo prirodze- a videí? A to nehovorím o facebooku a iných soné a ţiaduce.

ciálnych sieťach. Kradnú nám veľa voľného ča-

Veľkú úlohu zohrávajú aj priatelia a kamaráti, su, ktorý by sme mohli stráviť rozmýšľaním
čiţe partia, do ktorej mladý človek patrí. Ak je o ľudských hodnotách a konaním dobra.
človek medzi mladými, ktorí pravidelne chodia Po tomto rozmýšľaní som prišla na to, ţe by
do kostola a dodrţiavajú zásady kresťanského sme sa nemali nechať ovplyvňovať ani jedným
ţivota, veľmi rád sa pridá a nie je pre neho prob- z týchto dôvodov. Veľa z nás si myslí, ţe stačí
lém dodrţiavať tieto zásady tieţ. Ak sa však po- ísť do kostola len cez veľké sviatky, no ak chcehybuje v spoločnosti mladých ľudí, ktorí upred- me brať vieru váţne, musíme takýto prístup prenostňujú

formy

trávenia

voľného

času hodnotiť. Preto by sme mali dodrţiavať všetky

a rešpektovanie viery im je cudzie, v snahe ne- z desiatich prikázaní, najmä „PAMÄTAJ, ŢE
vymykať sa z partie, prestáva chodiť do kostola MÁŠ SVÄTIŤ SVIATOČNÉ DNI!“ (Aj po birmovhoci sa to prieči jeho vnútornému presvedčeniu.

ke.)

Ďalším, i keď prízemným dôvodom je obyčajná
lenivosť. Veď kto si len cez víkend rád nepospí?

Katka Masaryková

A navyše, ak večer strávil na diskotéke, alebo
inom kultúrnom podujatí. Nesmieme zabúdať,

Celodenná farská poklona 2015

Levočská púť 2015

V dňoch 1.-2. augusta sa v našej farnosti usku- Veriaci z našej farnosti sa uţ tradične zúčastnili
točnila celodenná farská poklona. Mnohí veriaci púte na Mariánsku horu v Levoči. Záverečnú neteda vyuţili moţnosť posedieť si a pomodliť sa deľnú slávnosť celebroval poľský kardinál Stav kostole cez deň a dokonca i v noci. Starí nislaw Dziwisz, krakovský arcibiskup, ktorý príi mladí spoločne strávili príjemné chvíle, zahĺbe- tomným pripomenul i návštevu Jána Pavla II.
ní v modlitbách.

v Levoči pred dvadsiatimi rokmi. Púte sa tentokrát zúčastnilo viac ako 600 000 ľudí.
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Mládežnícke stretká

Tri úţasné a šikovné dievčatá spravili celej far- Pod vedením šikovných animátoriek sa mládeţ
nosti obrovskú radosť! Po suverénnych úspe- z našej farnosti stretáva v pastoračnom centre
choch v dekanátnom a diecéznom kole sa zú- Čajka v Starej Bystrici, kde trávia sobotňajšie
častnili celoslovenskej súťaţe. V dňoch 5.-6. má- popoludnia

spevom,

tancom,

zábavou

ja v obci Melčice – Lieskové získali STRIEBOR- a modlitbami. Všetkých nás teší, ako plodne, aj
NÚ medailu, ktorá je odmenou za ich usilovnosť, v dnešnej uponáhľanej technickej dobe, vedia
nadšenie a šikovnosť. Dievčatá, všetci sme na mladí tráviť čas.
Vás pyšní!
Púť rádia Lumen – Krakov
„S radosťou putujme s Bohuzasvätenými osobami k prameňu Boţieho Milosrdenstva a zobuďme
svet.“ Tak znelo motto tohtoročnej púte, ktorej sa
opäť zúčastnili aj naši veriaci. V sobotu, 9. mája
spoločne vyrazili s pútnikmi z okolitých obcí
na dlhú cestu za vytúţeným cieľom. A o tom,
ţe sa púť vydarila, nemoţno pochybovať. Tešíme sa o rok znova!

Nina Podmanická

Ľudia si väčšinou poriadne nevšímajú svet okolo seba. Nevedia nájsť niečo výnimočné na obyčajnom dni. A pritom kaţdý deň môţeme toho toľko obdivovať! Začať sa dá hneď ráno, tým, ţe sa započúvame do spevu vtákov. Po chvíli zistíme, ţe je to skutočne krásny zvuk. V prírode nájdeme ešte veľa takých zvukov. Napríklad šum listov, ţblnkot potôčika, či pre niekoho obyčajné mačacie
mňaukanie a pradenie. Všetky tieto zvuky pôsobia upokojujúco. Rovnako aj krásne farby. Farba oblohy, zapadajúceho slnka, kvetov, stromov, listov na jeseň, alebo koţúškov zvierat. Ďalšou vecou,
ktorú môţeme obdivovať sú vône. Moje najobľúbenejšie vône nie sú parfumy, ale vôňa chleba, lesných jahôd a čerstvo pokosenej trávy. Aj rôzne miesta si môţeme zapamätať podľa vôní. Keď niekto povie slovo les, vţdy mi zíde na um vôňa ihličia, smoly, hríbov a papradia. Vône sa tu spájajú
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so zvukmi a farbami a potom je les jedna krásna rozprávka. Pri slove rieka mi zasa napadne vôňa
vŕby. Predstavím si čisté vlnky zaliate slnkom a pod nimi ploské kamienky. Viem, ţe všetky tieto
veci sú dokonalé. Sú vytvorené na to, aby nás tešili. Celá príroda je úţasná. Lenţe niektorí ľudia
si to neuvedomujú. Napríklad, keď v zime napadne plno snehu, nadávame, ţe musíme nosiť vysoké čiţmy, čiapky a rukavice, a ţe sneh treba odpratávať. Málokto si všimne, ako sa sneh leskne
na poliach, aké krásne sú padajúce vločky a zasneţené strechy. Myslím si, ţe schopnosť vnímať
všetky tieto krásne maličkosti je tieţ jeden z výnimočných darov Ducha Svätého. Nie kaţdý sa
nad krásami prírody pozastavuje, nie kaţdý si krásy prírody všimne. Tento dar majú podľa mňa
všetci umelci. Ľudia, ktorí maľujú obrazy, píšu básne, hrajú na nejaký hudobný nástroj alebo skladajú piesne. Sú to väčšinou ľudia, ktorí si všímajú a obdivujú krásne veci. Aj my by sme mali skúsiť viac si uvedomovať krásy sveta naokolo. Nepozerať iba očami, ale aj srdcom, hľadať potešenie
v maličkostiach. Lebo vtedy, keď obdivujeme prírodu, obdivujeme Boţie dielo - obdivujeme Boha.
Katka Franková

