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Slovo čitateľovi: rodenia Panny Márie, a preto hody bývajú okolo 10. 
septembra. V Boleráze sú spojené so sviatkom sv. 
Michala, kedy bol kostol v roku 1773 vysvätený. Táto 
významná udalosť v ţivote dediny a farského kostola 
trvala tri dni. Ľudia sa dôkladne pripravovali veľkým 
upratovaním dvora a humna, líčením domu, polieva-
ním priedomia a ulíc. V rodinách na stole nechýbal 
bohatý výber jedál – najmä husacina, lokše, lekvárové 
a oškvarkové osúchy, „ščipki“, víno a pálenka. 
K bohatému hodovému stolu sa pozývali cezpoľní 
a domáci príbuzní a priatelia. Po domoch chodila 
hrávať cigánska kapela – hrou lákali „hodárov“ na 

dvor, kde kaţdému zahrali jeho obľúbenú pieseň. 
Muzikanti za odmenu dostávali „hodové“ a peniaze. 
Ľudia chodili v nedeľu do kostola v najkrajšom 
a najslávnostnejšom odeve a popoludní s deťmi ku 
kolotočom „ringišpírom“, k nákupným stánkom 
„kramárom“ a verklikárom. Večer bola veľká hodová 
tanečná zábava v hostinci, kde chodili aj cezpoľní zo 
širokého okolia a nebola núdza o bitky medzi mláden-
cami. Pri cigánskej kapele sa tancovali valčíky, polky, 
verbunky, čardáše, sotýše, mazurky a iné. 

V Klčovanoch sa zvykli sláviť aj tzv. hodky, 
spojené s oslavou patróna dediny sv. Vendelína. Pat-
rónom obce Boleráz bol sv. Róchus, ale hodky sa 
v takej miere ako v Klčovanoch neslávili. 

K významným udalostiam patril aj odchod dedin-
ských mládencov na vojenskú službu (pred 1. októb-
rom) a s tým spojená rozlúčka s rodičmi, známymi, 
priateľmi, rovesníkmi a frajerkou.  

Zberom kukurice a repy sa končilo jesenné obdo-
bie a obyvatelia sa pomaly začali pripravovať na ko-
niec cirkevného roka a začiatok adventu. 

- A. Belicová -  

Ďalším, pre obyvateľov dediny dôleţitým obdobím, 
bol čas zberu úrody. 

Začiatkom leta vyšli do polí muţi a ručne kosili 
obilie. Ţeny ho zbierali, viazali do snopov a ukladali 
do kríţov. Kaţdé ráno sa začínalo modlitbou, aby 
Boţia pomoc bola pri tých, ktorí zberali úrodu. Obilie 
sa z poľa zváţalo vozmi, ktoré ťahali kravy alebo 
u bohatých gazdov kone. V humne gazdu sa potom 
mlátilo - najprv ručne, cepmi, neskôr aj mláťačkami, 
ktoré poháňal „gepeľ“. Vymlátené a vyčistené obilie 
sa uskladňovalo na povalách, v sýpkach ale-
bo v stodolách v tzv. zboţných jamách. Po skončení 
ţatvy gazda robil oldomáš. 

Na jeseň sa pokračovalo v zbere úrody a jej spraco-
vávaní a ukladaní na zimu. Hrozno sa síce pestovalo 
v lokalitách Štompíle, Lauzáre, Zámok a Vinohrady 
v Klčovanoch, ale keďţe Boleráz a Klčovany neboli 
typické vinohradnícke obce, ţiadne osobité zvyky, 
spojené s vinobraním, sa tu nezachovali. Tradične sa 
však varieval slivkový lekvár – na dvoroch, 
v kovových kotloch alebo „kisniach“, ktoré boli za-
pustené do zeme a pod nimi ohnisko. Rozpukané 
slivky sa miešali varechou na dlhej rúčke, aby sa 
dosiahlo aţ na druhý koniec „kisne“. Rozvarili sa 
na „brečku“, potom na lekvár. Trvalo to aj 24 hodín, 
pomáhali príbuzní, známi, susedia a priatelia. Hotový 
lekvár, odloţený do veľkých maľovaných hlinených 
hrncov, vydrţal po celý rok. V takejto „kisni“ sa sliv-
kový lekvár varil v rodine V. Jakubca, kde chodili i 
iné rodiny z Bolerázu aj z Bíňoviec. 

K tradičným jesenným prácam patril aj zber kuku-

rice, ktorá sa vylamovala, šúpala a viazala pomocou 
vŕbových prútikov, špagátov alebo šúpolia. Vešala sa 
na povalu, kde sa dosúšala a neskôr „morţuvala“ a 
„šrotuvala“, aby sa ňou mohli kŕmiť domáce zvieratá 
a dobytok. Odpadový materiál sa tieţ vyuţil: „šupi“ 
do „šečki“ (krmivo pre dobytok) a „ohlodki“ 
na kúrenie. 

Veriaci v strede augusta, na sviatok Nanebovzatia 
Panny Márie, nemohli vynechať tradičnú púť do 

Hájička v Trstíne. Bola a je v ľuďoch hlboko zako-
renená. V období socializmu sa sem putovalo len 
individuálne, ale po roku 1989 sa obnovili aj pešie 
púte. Vďaka patrí p. V. Portášovej, ktorá ich kaţdo-
ročne organizuje. 

V Klčovanoch i v Boleráze k jeseni patrili aj hodo-

vé slávnosti, ktoré súviseli s oslavou vysviacky kos-
tolov. V Klčovanoch je kostol zasvätený sviatku Na-

 OD ŢATVY PO ADVENT 

Ernestína Strapáková  
Predstavujeme vám... 

 Ako sa ţilo kedysi... 

rozhovor prinášame na ďalšej strane 

Slávnosť patrónov našich chrámov 
A opäť tu máme hody – sviatok 

patrónov kostolov a farnosti. 
K hodom neodmysliteľne patria i 
kolotoče, zábavy a chutný hodový 
obed. Nesmieme však zabudnúť, ţe 
toto je len obal. Hoci je pekný a láka-
vý, nevystihuje podstatu tohto sviat-
ku. Vieme, ţe dôleţité je to, čo máme 
pod obalom. Preto touto úvahou 
chceme vystihnúť skutočný význam 
slávnosti patróna kostola. Tak ako 
naši krstní patróni nám v ţivote po-
máhajú orodovaním, tak aj patróni 

našich chrámov za nás orodujú 
v nebi. A my máme vyuţívať milos-
ti, ktoré nám môţu sprostredkovať. 

Pozrime sa na súvis patrónov 
kostolov. Sv. Michal je patrónom 
nielen bolerázskeho kostola, ale aj 
celej farnosti. Farníci z Klčovian 
však nemusia závidieť, lebo Panna 
Mária je (z istého pohľadu) uznávaná 
ako kráľovná anjelov. To, čo tak 
spája tieto sviatky, je poslanie zvíťa-

ziť nad zlom. Sv. Michal je vodca 
božích bojovníkov proti diablovi 
a jeho anjelom. Meno Michal je 
z hebrejčiny a znamená Michael – 
kto je ako Boh. A sviatok Narode-

nia Panny Márie je ustanovený 
z vďačnosti Bohu, ţe nám dáva 

ženu, ktorá porodí Božieho syna 
a rozšliape hadovi hlavu . 
V obidvoch prípadoch dostávajú 
posolstvo zvíťaziť nad zlom. 

Starý zákon veľakrát hovorí 
o vojnách a veľakrát pripomína Bo-
ţiu moc a ochranu. „Ak Pán nestráţi 
mesto, nadarmo bdejú jeho stráţco-
via“ (Ţ 127). Boh sa neraz preslávil 
v boji, aby ľud vedel, komu vďačí za 
víťazstvo. Našťastie nie sme vo voj-
ne, ale predsa boj dobra a zla sa odo-
hráva v kaţdom človeku. A Boh 
nestojí niekde mimo. Alebo si myslí-
te, ţe by bol Otec ľahostajný k tak 
hroznej smrti svojho syna na kríţi? 
Chce nám pomôcť. Aj preto nám 
dáva svätých na pomoc. Naši patróni 
akoby svoj boj ešte úplne neskončili. 
Chcú nám v tomto našom osobnom 
boji proti zlu pomáhať. Z našej stra-
ny sa vyţaduje ţivá viera, dôvera, ţe 
dobro je si lnejšie neţ zlo. 
A samozrejme modlitba, ktorou pro-
síme patrónov o príhovor. A tak vidí-
me, ţe sviatok sv. Michala archan-

jela či Narodenia Panny Márie nie 

je záležitosťou iba jedného dňa, ale 
celého nášho života. 

- M. Vivodík - 

Na stránkach nášho časopisu sa postupne zoznámime so ţijúcimi rehoľnými sestrami, 

pochádzajúcimi z našej obce. Dlhé roky boli akoby vyčlenené spomedzi nás, pretoţe 

nemohli navštevovať svojich príbuzných a vracať sa do svojho rodiska. 

Sestra Ignacia, vlastným menom Ernestína Strapáková z kongregácie Dcér sv. Fran-

tiška z Asssi, sa narodila 24.9.1923 v Boleráze, rodičom Jozefovi Strapákovi a Márii 

r. Jančovičovej. Do kongregácie vstúpila v roku 1938, v roku 1945 odišla so skupinou 

spolupracovníčok do USA, kde pracovala v zdravotníctve. Na Slovensko sa vrátila po 

roku 2000 a v súčasnej dobe žije 

v Charitnom dome v Báči. 

Foto: MV 

rozhovor prinášame na ďalšej strane Foto: MV 
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V AMERIKE SA KAŢDÝ STARÁ LEN SÁM O SEBA... 

 Sestrička, na úvod nám, prosím, povedzte, ako ste vyrastali, či 

ste niekde študovali a ako ste sa dostali do kláštora. 
Pochádzam z nie tak veľmi chudobnej rodiny. Mala som ešte šesť 

súrodencov, ale uţ ţije len jeden brat, v Bratislave. Môj otec bol ţe-

lezničiar, mali sme lacné cestovanie, tak sme všetci mohli chodiť do 

meštianky v Trnave. Moja rodina bola veľmi náboţná, otec bol modle-

ník - modlil sa v kostole a aj dobre spieval. Ja som študovala v Trnave 

u sestričiek uršulíniek. Sestričky predo mnou nikdy nehovorili 

o vstupe do kláštora, tak som si myslela, ţe by ma nechceli. Mala som 

sesternicu Christianu (vlastným menom Petronela Ostatníková), ktorá 

bola františkánka, tak som sa v roku 1938 rozhodla vstúpiť k nim. Po 

obliečkach, v roku 1945 som bola spolu s ďalšími sestrami vyslaná do 

Ameriky. Jeden človek, ktorý to sprostredkoval, nás po príchode do 

Ameriky oklamal a my sme zostali bez prostriedkov. Začali sme piecť 

koláče, ktoré sme predávali, aby sme si zarobili. Potom nám jeden 

Američan kúpil staré auto a uţ sme boli mobilnejšie. Hoci sme tam 

boli dlho, vlastný dorast sme nemali, tam je iný ţivot. Ak dievčatá aj 

prišli, potom aj odišli, ţivot v kláštore im nič nehovoril. Takţe aj teraz 

tam máme sestry, ktoré prišli zo Slovenska. 
 

 Na akých miestach ste pôsobili? 

V Amerike sme mali nemocnice a ústavy pre starých a chorých ľudí, 

o ktorých sme sa starali. Ja som celý ţivot robila ako laborantka. Boli 

sme v troch štátoch - Illinois, Missouri a Ohio. Bola som tam viac ako 

30 rokov a robila som dokonca aj riaditeľku nemocnice. Bolo nás však 

málo, preto sme zamestnávali aj civilov. Teraz uţ je riaditeľom ne-

mocnice civil. 
 

 Sestrička Ignacia, Vy ste asi komunizmus a perzekúcie zo stra-

ny štátu nezažili? 

Našťastie, nie. Tým, ţe som odišla uţ v roku 1945, tak ma to obišlo.  
 

 A v Amerike Vám nebolo smutno za Bolerázom? 

Ja som nebola dlho doma, mala som len 14 rokov, keď som odišla do 

kláštora. 
 

 Aj ste cestovali po Amerike? A čo bolo pre Vás také povzbudi-

vé v Amerike? 
Nie, cestovať sme necestovali, my sme mali veľa roboty. Starali sme 

sa tam o 90 starých ľudí. Viete, v Amerike je úplne iný ţivot. Tam sa 

kaţdý stará len sám o seba. Stará sa len o to, aby sa sám mal dobre, 

aby zarobil dostatok peňazí. 
 

 Vo svojom živote ste prežili veľa dobrého, ale i zlého, máte 

teda právo zanechať pre našich čitateľov nejaký odkaz. Čo by 

ste odkázali obyvateľom Bolerázu? Čo by ste odporúčali ľu-

ďom, ako by mali žiť? V čom by ste videli takú životnú múd-

rosť? 
Keď je človek spravodlivý a zodpovedný, hovorí pravdu, pracuje zod-

povedne a ţije podľa Boţích príkazov, na konci ţivota môţe byť spo-

kojný so svojím ţivotom. 

 

Ďakujeme za rozhovor. 

Foto: MV 

 LETNÝ FARSKÝ TÁBOR PRE DETI V PODOLÍ 

 O nás, pre nás 

V nedeľu 10.7.2011 sme vyrazili Spoznávať Európu. Bolo nás štrnásť – 

desať chalanov, štyri baby – a základný tábor sme mali v obci Podolie.  

Program tábora bol bohatý a zaujímavý. Kaţdý deň sme vyrazili do nie-

ktorého z európskych štátov - Slovensko, Grécko, Taliansko, Francúzsko, 

Švédsko – a pri hrách spoznávali ich históriu, kultúru, zvyky. Samozrejme, 

ţe sme aj súťaţili –– najlepší bol E. Klimo, ktorý vyhral asi najviac súťaţí. 

Boli sme aj na výlete v Čachticiach a v Piešťanoch, mali sme veľkú táboro-

vú olympiádu a nočnú hru, batikovali sme tričká, vyrábali kríţe zo zápaliek 

a ozdoby z drôtu a farebných korálok, ... večer vonku opekali. Európou nás 

od rána (7.30 budíček) do večera (večierka o 22.00) sprevádzali štyri animá-

torky. 

Pán farár sa staral o duchovný program – denne sme mali krátke sväté 

omše (fakt trvali maximálne 20 minút) a v piatok Kríţovú cestu.  

Bývali sme na fare, kaţdá izba mala vlastnú kúpelňu s WC. Poriadok na 

izbe sa kaţdý deň bodoval (keby som nepriniesol diplom, doma by mi ne-

uverili, ţe vyhrala naša izba). Tieţ sme pomáhali tete kuchárke pri prestiera-

ní stolov a umývaní riadov. O naše ţalúdky sa starala p. Krchnáková a podľa 

mňa varila super. 

Za celý týţdeň som sa ani chvíľu nenudil a vôbec som nemal čas hrať sa 

s mobilom a Play Station Portable. Dúfam, ţe tábor bude aj na budúci rok. 

Uţ teraz sa teším! ☺ 

- A. Banci - 

Foto: Veronika Sýkorová 

 PRIMIČNÁ SVÄTÁ OMŠA 

„Pane, som tvoj sluha a syn tvojej služobnice. Ty si mi putá rozviazal: obetu 

chvály ti prinesiem a budem vzývať meno Pánovo.“ (Ž 116, 16 – 17) 

V sobotu 6.8.2011, na sviatok Premenenia Pána, udelil ţilinský biskup To-

máš Galis sviatosť kňazstva v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Ţiline 

aj diakonovi Igorovi Škrabákovi, rodákovi z Bíňoviec. Primičnú svätú 

omšu slúţil v sobotu 13.8.2011 o 10.00 hod. v kostole sv. Michala Archanje-

la v rodnej dedine a zúčastnili sa jej aj veriaci z našej farnosti. Keďţe primí-

cie sú len začiatkom kňazskej cesty, zahrňme novokňaza Igora do svojich 

modlitieb a prosme Pána, aby mu v jeho kňazskej sluţbe dal všetky potrebné 

milosti. 

- Ľ. Banciová - 

 SVIATOSŤ DOSPELOSTI 

Po rokoch sa konala v našej farnosti sviatosť birmovania, ktorú prijalo z rúk 

biskupského vikára Mons. P. Zemku 27 veriacich. Boli to staršie ročníky, 

z ktorých niektorí uţ odchádzajú do vysokých škôl. Stali sa dospelými kres-

ťanmi, ktorí majú svoje práva, ale aj povinnosti. Prajeme im, aby ich 

v ţivote svojím svetlom a milosťami sprevádzal Duch Svätý. Ďalšia sviatosť 

birmovania by mala byť pribliţne o rok. 

- M. Vivodík - 
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LETNÝ FARSKÝ TÁBOR PRE MLÁDEŢ V ŢDIARI 
"Konečne je to tu, ideme do Tatier!" pomysleli sme si 24. júla, keď sme sa lúčili s 

rodičmi a nastupovali na vlak smer Poprad-Tatry. 
Čo nás čaká? Akí budú ľudia, s ktorými budeme? Na aké túry pôjdeme? Čo budeme 

jesť? Tieto a mnohé iné otázky nám vŕtali hlavou. Prvé kontakty s novými ľuďmi z 
Pobedíma a Bašoviec boli vo vlaku. Vznikali nové priateľstvá. 

Sedíme v autobuse a čakáme na zástavku Ţdiar-Tatra. Autobus zastavuje a my vy-
skakujeme s veľkými batoţinami do malebnej dedinky. Ocitli sme sa v objatí obláčikov 
a pred nami sa objavovali krásne vymaľované drevenice, kostol s farou a bývalou fa-
rou - miestom nášho pobytu. Fara bola prekrásna v kaţdom detaile, či to bol uţ drevený 
nábytok alebo krb. Zabývali sme sa pomerne rýchlo. Na niečo ako nuda sme ani nepo-
mysleli. Počas upršaného počasia sme hrali rôzne spoločenské hry, pozerali filmy, hrali 
na gitare, spievali a pomáhali s prípravami jedál. A to jedlo bolo proste dokonalé. Ale 
my sme neboli sebci a dali sme kúsok zo svojho nášmu Tigrovi (mačičke). Našou posi-
lou nebolo len skvelé jedlo, ale aj kaţdodenná svätá omša a modlitba. 

Nesedeli sme však celé dni len na fare. Navštívili sme Beliansku jaskyňu, po nád-
hernej prehliadke sme sa presunuli späť na faru. Na druhý deň celí oddýchnutí sme si 
išli obzrieť krásy Zeleného plesa. Cez jediný deň, kedy nám vykuklo slnko, sme išli na 
Štrbské pleso a druhá polovička na Koptské sedlo. Jedného krásneho večera pri západe 
slnka sme sa rozhodli, ţe si opečieme špekajdy. Neodradili nás ani kvapky vody pada-
júce z oblakov - vytiahli sme si proti nim dáţdnik. Čo viac dodať? Jednoducho bolo 
super a nevieme sa dočkať ďalšieho podobného výletu s našim pánom farárom, ktoré-
mu touto cestou ďakujeme za pekne strávený týţdeň a za moţnosť spoznať mnoţstvo 
skvelých ľudí a získať dobrých priateľov. 

- D. Belicová, L. Štefunko - 

Foto: Veronika Sýkorová 

PÚŤ DO HÁJIČKA 
Kopec Hájiček sa nachádza za obcou Trstín a je tu postavený Kostol Sedembolestnej 

Panny Márie z roku 1245. Púť sa konáva každoročne, veriaci sa schádzali vždy 

15. augusta vo sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Tradícia tejto mariánskej púte pre-

žila aj dobu politickej a náboženskej neslobody v rokoch 1948 – 1989. 

V nedeľu 14.8.2011 sa na starobylom pútnickom mieste v Trstíne – Hájičku za krásne-

ho slnečného počasia stretlo mnoţstvo pútnikov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Aj 

veriaci z Bolerázu si prišli uctiť Pannu Máriu, predniesť jej svoje vďaky a prosby. Dva-

násti prišli pešo (aţ dve tretiny vo veku 60+), ostatní autami a autobusom. Veriaci krá-

čali v slávnostnom sprie-

vode od Kostola sv. apoš-

tolov Petra a Pavla, ktorý 

sa nachádza v centre 

Trstína. Na jeho čele 

niesli vyzdobenú sochu 

Panny Márie, biele stuţ-

ky drţali aj deti z DĽH 

Brezinka. Počas slávnost-

nej sv. omše bol kazate-

ľom vdp. Marián Vivo-

dík, obetné dary priniesli 

aj v krojoch oblečené deti 

z Bolerázu. 

 

- Ľ. Banciová - 

 PÚŤ DO MEDŢUGORIA 
Medţugorie nie je iba nejaké mesto v Bosne 

a Hercegovine, je to miesto milostí, kde sa mimoriadnym 
spôsobom zjavuje Matka Boţia. Medţugorie je miestom 
Boţieho milosrdenstva. Sväté miesto, kde tí, čo upadli, 
vstávajú a všetci, čo tam putujú, nachádzajú práve tam 
hviezdu, ktorá im ukazuje novú ţivotnú cestu. 

Dňa 17.8.2011 sa 51 pútnikov a veriacich z okolia Bo-
lerázu zúčastnilo 5-dňovej návštevy Matky Boţej v Medţu-
gorii. Pútnici, ktorí navštívili toto miesto viackrát sa tešia 
na stretnutie s Matkou Boţou, tí, ktorí prichádzajú prvý-
krát, sú plní očakávania a nádejí. 

Našu púť začíname poboţnosťou kríţovej cesty 
v sprievode nášho pána farára M. Vivodíka a duchovného 
otca M. Libiča a svätou omšou v "Malých Lurdách". Je to 
miesto v skalách horského masívu Biokovo na Makarskej 
riviére. Príchodom do Medţugoria a pri modlitbách uţ 
cítime prítomnosť Matky Boţej stále silnejšie vo svojich 
srdciach a tento pocit si umocňujeme počas nasledujúcich 
dní. Naplnení radosťou vystupujeme na horu Kriţevac. 
Odovzdávame Bohu svoje modlitby za seba, svojich blíz-
kych pri Kríţi. Spojení modlitbou sv. ruţenca pomaly vy-
stupujeme na vrch zjavenia Podbrdo, kde sa stretávame 
s Matkou Boţou v prosbách o pomoc. 

Nezabudnuteľné záţitky v nás zanechali slová vizioná-
ra Ivana Dragičeviča, ktorému sa Boţia Matka zjavuje 
dodnes.  

Spolu s pani Oľgou Merkovičovou navštevujeme Maj-
čino selo (Matkino mesto), Čenakolo, kde sa stretávame 
s veľkou ľudskosťou, porozumením, láskou a obetou. Pani 
Oľge patrí vďaka za preklad poboţností.  

Postupne pociťujeme otvorenosť našich sŕdc pri spo-
ločných modlitbách, omšiach a adoráciách k sviatosti Ol-
tárnej a ku sv. Kríţu. V tomto silnom Mariánskom centre, 
kde sa stretávajú mnohé kultúry sveta (no hovoria všetci 
rovnakým jazykom - jazykom viery v Boha) je citeľná 
neustála prítomnosť Matky Boţej, ktorá nás s láskou oslo-
vuje "Drahé moje deti". 

Opúšťame Medţugorie posilnení vo viere, duchovne 
obohatení, povzbudení a naplnení Boţou milosťou. 

V mene všetkých pútnikov ďakujem vdp. Mariánovi 
Vivodíkovi za poţehnania, za spovede, za organizáciu 
zájazdu a za duchovné vedenie. 

- P. Mackovčín - 

Foto: Stanislav Janiga 

 MATKA BOŢIA TRNAVSKÁ 

K tvojim nohám skladáme svoje žiale, súženia. Slová zná-

mej piesne k Panne Márii Trnavskej sa ozývali 23.8.2011 

aj v našom kostole. Dva dni sme mali moţnosť pobudnúť 

bliţšie pri kópii milostivého obrazu P. Márie Trnavskej, 

ktorá putuje po farnostiach. Zvláštny výzor prísnej tváre 

nás pobáda zamyslieť sa nad poslušnosťou Matke, ktorá 

nás jednou rukou ţehná a druhou ukazuje na srdce. Dobrá 

matka musí byť aj prísna. Ţehnajúca ruka by sa dala po-

chopiť aj ako pokyn k zastaveniu sa v našej uponáhľanej 

dobe. 

- M. Vivodík - Foto: archiv 
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PRIATEĽ 
Kamaráti Janko a 
Miško sa vydali 
na cestu cez púšť. 
Počas cesty sa pohá- dali a 
Janko dal facku Miškovi, ktorý 
sa bez toho, ţe by niečo povedal, 
zohol a napísal prstom do piesku: 
,,Dnes mi môj najlepší priateľ dal 
facku.“ 

Putovali ďalej aţ prišli ku krásnej 
oáze s jazierkom. Rozhodli sa, ţe sa 
okúpu. Miško sa začal topiť. Janko 
neváhal a zachránil kamaráta, vytiahol 
ho z vody. Keď sa prebral, vytesal do 
kameňa: ,,Dnes mi môj najlepší pria-
teľ zachránil ţivot.“ 

Správanie Miška Jankovi vŕtalo hla-
vou, preto sa ho spýtal: ,,Keď som Ťa 
udrel, napísal si to len do piesku a 
tentokrát si to vytesal do kameňa. 
Prečo?" 

Odpovedal: „Vieš, keď mi niekto 
ublíţi, píšem to len do piesku, aby 
vietor tieto riadky odfúkol na znak 
odpustenia. Ale keď mi niekto pomô-
ţe, vytesám to do kameňa, aby to tam 
ostalo naveky.“ 

Nauč sa svoj žiaľ a svoje krivdy 
písať len do piesku a svoje šťastie 
vyryť do kameňa! 

- http://www.hojko.com/ - 

Našim mladým 

mladým 

BUDUJEME A OPRAVUJEME 

AKO BY SME USTALI  
Leto – čas prázdnin a dovoleniek. 

Majú i práce na našich kostolíkoch 

prázdniny? Kdeţe - je to len hlboký 

nádych, príprava na najhlavnejšie 

práce, ktoré by sme chceli s pomocou 

Boţou zrealizovať tento rok. 

Keďţe nás čakajú vecne i finančne 

veľmi náročné práce, pán farár spolu 

s ekonomickou radou urobili nespo-

četné mnoţstvo výberových konaní, 

rokovali s moţnými dodávateľmi a 

odborníkmi. 

V Klčovanoch nás čakajú sanačné 

omietky, kompletná rekonštrukcia 

elektroinštalácie a vykurovania, vý-

mena výplne okenných otvorov na 

chrámovej časti, v Boleráze tieţ sa-

načné omietky a kompletná výmena 

okenných výplní. 

Pripravujeme objednanie okien, roz-

hodnutie o zhotoviteľovi sanačných 

omietok a spôsobe vykurovania kosto-

líka v Klčovanoch. Lešenie na vnútor-

né a vonkajšie omietky a montáţ 

okien by sme radi získali sponzorsky 

od stavebných firiem z Bolerázu. 

- Š. Porubčan - 

 KNIHA LEVITIKUS 

 Biblické okienko 

Názov tretej knihy Mojţišovej –

 Levitikus - je odvodený od toho, ţe 

sa v nej uvádzajú predpisy 

o bohoslužbe a kňazoch z kmeňa 

Léviho. Bol to jeden z dvanástich 

kmeňov Izraela, ktorý bol vyvolený 

pre sluţbu pri chráme. Nemal svoje 

územie, ako ho mali ostatné kmene 

Izraela. Pre čitateľa je táto kniha s 27 

kapitolami pomerne náročná či nud-

ná, chýba jej dej, väčšinou opisuje 

podrobné zákony a predpisy. Kto 

chce pochopiť zmysel obety a jej 

váţnosť, tak táto kniha mu k tomu 

pomôţe. Viackrát sa tu opakuje: 

„Buďte mi svätí, lebo ja, Pán, som 

svätý“. Akoby sa potvrdzovalo to, čo 

sa píše v knihe Genezis, ţe sme stvo-

rení na obraz Boţí. Aj Pán Jeţiš ho-

vorí: „Vy teda buďte dokonalí, ako je 

dokonalý váš nebeský Otec.“ 

K tomu nám majú pomáhať priká-

zania. Prečo aţ toľko predpisov? 

Treba si uvedomiť, ţe Izraeliti ţili 

430 rokov v Egypte, kde nemali 

chrám, bohosluţby. Boli pod útlakom 

a tým, ţe vzrástli na národ sa ich 

viera neraz miešala s vierou Egypťa-

nov. Preto si na púšti urobili zlaté 

teľa, ktoré videli v Egypte. Bolo treba 

očistiť vieru, a preto sa tieto prikáza-

nia opisujú tak podrobne.  

Rád by som sa zastavil pri mylnej 

predstave ľudí, ţe Boh je nejaký sud-

ca, či policajt, ktorú by sme mohli 

nadobudnúť z týchto prikázaní. Treba 

si uvedomiť, ţe prikázania a Božia 

láska sa od seba nedajú odlúčiť. Sú 

to dve strany jednej mince. Ani ma-

lým deťom sa nepáčia príkazy - 

a predsa sú také dôleţité pre ich ţivot. 

- M. Vivodík - 

Zrnká múdrosti z knihy Levitikus  

 Zachovávajte moje príkazy 

a konajte podľa nich! Ja som Pán! 

Neznesväcujte moje sväté meno! 

Chcem byť uctievaný ako svätý 

uprostred Izraelitov! Ja som Pán, 

ktorý vás posväcujem. (22,31) 

 Buďte mi svätí, lebo ja, Pán, som 

svätý, a ja som si vás oddelil od 

národov, aby ste boli 

moji! /20,26)Veď duša ţivočícha 

je v krvi a dal som vám ju pre 

oltár, aby ste ňou zmierovali 

svoje duše. Krv sprostredkuje 

zmierenie, lebo v nej je ţivot. 

(17,11) 

 Cudzinec, ktorý sa bude u vás 

zdrţovať, nech je medzi vami ako 

domorodec. Milujte ho ako seba, 

veď aj vy ste boli cudzincami 

v egyptskej krajine. (19,34) 

 Nepomsti sa a neprechovávaj 

hnev voči príslušníkom svojho 

ľudu, ale miluj svojho blíţneho 

ako seba samého! (19,18) 

PRIJATIE A UCTENIE RELIKVIÍ SV. CYRILA 

Téma týchto dní... 

Relikvie poukazujú na Boha samotného: je to totiž On, kto silou svo-

jej milosti dáva krehkým bytostiam odvahu, aby o ňom svedčili pred 

svetom. Keď nás Cirkev povzbudzuje k úcte voči telesným ostatkom 

mučeníkov a svätých, nezabúda, že v skutočnosti ide síce len o úbohé 

ľudské kosti, ale že sú to kosti osobností, ktoré navštívila všetko pre-

sahujúca Božia moc. Relikvie svätých sú stopami onej neviditeľnej, 

ale reálnej prítomnosti, ktorá osvecuje temnoty sveta a ukazuje Ne-

beské kráľovstvo, ktoré je v našom vnútri. Relikvie volajú s nami a za 

nás: „Príď Pane Ježišu!“ 

Benedikt XVI. 
V rámci du-

chovnej prí-

pravy na 

1150. výročie 

príchodu sv. 

Cyrila a Me-

toda na Veľkú 

Moravu, ktoré 

si pripomenie-

me v roku 

2013, putuje 

po všetkých 

slovenských 

d i e c é z a c h 

Relikvia sv. Cyrila, mnícha, slovanského vierozvestca, spolupatróna 

Európy. V Trnavskej arcidiecéze bola oficiálne prijatá 1. júna 2011 

a následne začala putovať po jednotlivých dekanátoch a farnostiach. 
Moţnosť uctiť si Relikviu sv. Cyrila sme mali aj my v Boleráze - 

v stredu 27.7.2011 – sme ďakovali Bohu za dar viery, ktorý nám 

sprostredkovali svätí solúnski bratia. Po krátkej procesii, počas ktorej 

sa relikviár priniesol do farského kostola, nasledovala svätá omša. 

Následne zostala relikvia vystavená v chráme a mnohí z nás jej osob-

ne prejavili úctu tichou modlitbou a poklonou. 

 - Ľ. Banciová - 

RUŢENCOVÉ SPOLOČENSTVO 
Ruženec (z lat. rosarium – ružová záhrada) je jednou 

z najznámejších modlitieb rímskokatolíckej cirkvi. Sv. ruženec je záhon 

ruží pre Máriu a Ježiša – Božieho syna.  

Spomínam si na slová pána biskupa Štefana Vrableca, ktorý na 

jednej zo svätých omší pri príleţitosti novembrových poboţností veno-

vaných Trnavskej Panne Márii pripomenul význam a dôleţitosť mod-

litby sv. ruţenca. Kázeň zakončil posolstvom sv. otca Jána Pavla II., 

ktoré dostal od rehoľnej sestry Lucie, prítomnej pri zjavení P. Márie vo 

Fatime: „Ľudí, ktorí sa budú modliť sv. ruţenec – tieto ruţe - pouţijem 

na ozdobu Boţieho trónu.“. Zamyslime sa nad týmto úţasným odka-

zom jedenkrát za deň alebo aspoň z času na čas..... 

V r. 2006 boli Pápeţskou radou pre laikov schválené štatúty medzi-

národného zdruţenia veriacich s názvom Svetový apoštolát Fatimy 

(ďalej SAF), ktoré chce po celom svete rozširovať fatimské posolstvo. 

Konferencia biskupov Slovenska menovala pre toto dielo zodpovedné-

ho ţilinského diecézneho biskupa mons. Tomáša Galisa. 

Dňa 24.1.2011 sme sa v Bratislave zúčastnili besedy organizovanej 

zdruţením SAF s biskupom Tomášom Galisom a členmi národného 

sekretariátu SAF na tému „Činnosť Svetového apoštolátu Fatimy na 

Slovensku, Morave a v Čechách“, ktorá bola spojená s premietaním 

hraného filmu o udalostiach vo Fatime. Za prítomnosti kňazov, bisku-

pov a veriacich zo Slovenska, Čiech a Moravy sa hovorilo 

o skúsenostiach z Mariánskych spoločenstiev. 

V Boleráze bývajú poboţnosti P. Márii kaţdú prvú sobotu 

v mesiaci o 15.00 hod., na konci ktorých udeľuje náš duchovný otec 

poţehnanie so Sviatosťou Oltárnou. Na tieto stretnutia pozývame všet-

kých ctiteľov P. Márie, registrovaných aj neregistrovaných členov 

ruţencového spoločenstva. 

Na jeseň pripravujeme besedu s predstaviteľmi SAF, spojenú 

s premietaním filmu o zjavení P. Márie vo Fatime, v našom pastorač-

nom centre. Presný termín a program stretnutia oznámime v kostole 

a v miestnom rozhlase. 

Všetkých srdečne pozývame a tešíme sa na stretnutie. 

- V. Portášová - 

Pripravujeme... 

Foto: Porubčan 

http://www.hojko.com/poucne-pribehy-zo-zivota-t66892-20.html

