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SV. MIKULÁŠ 

Sme v krásnom období Adventu, 
času pokoja a radosti, kedy si pripo-
míname aj sviatok sv. Mikuláša. Ak 
sme boli počas roka dobrí, dostávame 
do čiţmičky sladkú odmenu. 

Sv. Mikuláš bol však skutočnou 
postavou, o ktorej sa rozpráva veľa 
príbehov. Bol to veľmi štedrý a dob-
rý biskup, ktorý svojou dobrotou 
mnohých zachránil. 

Jedna z legiend hovorí, prečo sa 
sv. Mikuláš stal patrónom námorní-
kov: Traja námorníci sa plavili po 
mori, ktoré sa náhle rozbúrilo, začal 
fúkať silný vietor. Okrem vetra a 
mora na nich z pobreţia striehol ne-
priateľ. Boli zúfalí, takmer bez síl. 
Nevedeli, čo majú robiť, a preto pro-
sili o pomoc. Znenazdajky sa 
pred nimi objavil mocný muţ, ktoré-
ho nepoznali. Záchranca chytil kor-
midlo, pomohol námorníkom preţiť 
silnú víchricu a zmizol. 

Námorníci šťastne doplávali do 
mesta Myra a išli sa poďakovať do 
kostola. Na obraze spoznali svojho 
záchrancu, ktorým nebol nik iný, ako 
sv. Mikuláš.               - G. Čavarová - 

Našim deťom ... 

Od novembra 2011 má naša 
farnosť novú úradnú pečiatku, na 
ktorej je znázornená kópia sochy sv. 
Michala archanjela z kostola. Dote-
raz  sa  pou ţíval a  p eč ia tka 
s latinským nápisom.               - MV - 

 KNIHA NUMERI 
  Biblické okienko 

Na našich potulkách Bibliou sa dostávame k štvrtej 

knihe Mojžišovej, knihe s názvom Numeri (= Čísla). 
Dvakrát sa v nej spomína sčítanie Izraelitov a kladie 
dôraz na číselné údaje. Podáva veľmi živý opis udalos-

tí z putovania Izraelitov po púšti od vrchu Sinaj až 
po zasľúbenú zem. Je akoby pokračovaním knihy 
Exodus. Opisuje Boţí ľud s prejavmi dôvery i nevery, 
hrdinstva i slabosti, šľachetnosti i zloby. Známe sú 
kapitoly o vyzvedačoch do Kanaánu, o prepeliciach, 
keď reptali, ţe nemajú mäso, o vyzdvihnutom mede-
nom hadovi, ktorého spomína aj Pán Jeţiš v rozhovore 
s Nikodémom. Poučná je aj vojna s Amalekitmi, 
v ktorej je Mojţiš na vrchu a modlí sa so zdvihnutými 
rukami, kým Jozue bojoval dolu v údolí. Zakiaľ mal 
Mojţiš ruky vystreté k Bohu, Izraeliti víťazili, keď mu 
ruky klesali dolu, Izraeliti prehrávali. Je to obraz našich 
starých ľudí, ktorí prosia akoby na vrchu za svoje deti 
a našu krajinu.  

Do zasľúbenej zeme viedla aj kratšia cesta, ale Boh 
viedol svoj ľud cez púšť. Bolo treba, aby sa naučil 
dôverovať Bohu, aby spoznal Boţiu moc, aby sa naučil 
v odvahe s Bohom prekonávať prekáţky. V Egypte 
počas otroctva nezaţili Boţiu moc. Toto všetko sa mali 
naučiť postupne na púšti.  

Tak je to aj s človekom. Aby bol silný, potrebuje sa 
naučiť zdolávať krízy. Dnešná doba neraz pomáha 

ľudom nie prekonávať krízy, ale sa im vyhýbať. 
Počul som názor jednej psychologičky, ţe práve preto 
je naša generácia taká slabá, lebo sme sa nenaučili 
bojovať s problémami. Zaiste to neplatí o kaţdom člo-
veku. Ale vidím, ţe vyrastá generácia, ktorá má práva 
a málo povinností, s ktorými sa má boriť. Niektorí 
hovoria, ţe moc Izraela bola len psychologickou vecou. 
Ak človek niečomu verí, tak to zdolá a svoj úspech 
pripisuje nadprirodzenej moci. Pekný príklad nájdeme 
v 14.kapitole, ktorá opisuje, ako mali Izraeliti obsadiť 
zasľúbenú zem. Vyzvedači (okrem dvoch) hovorili 
ľudu, ţe sú tam obri a majú veľké mestá a ţe túto zem 
nemôţu dobiť. Preto sa Pán na nich nahneval a za trest 
mali ešte ďalších 40 rokov putovať po púšti. Národ sa 
rozhodol, ţe zem predsa dobije, hoci ich Mojţiš upo-
zornil, ţe Boh nie je s nimi a nedokáţu to. Tak sa aj 
stalo, hoci ich presvedčenie bolo iné. Nestačí len od-
hodlanie, treba aj Božiu moc a milosť. A to platí aj 
pre naše časy. Koľko bojov sme uţ prehrali, lebo sme 
sa spoliehali na svoju silu. Koľkokrát uţ ľudstvo dopla-
tilo na svoju pýchu. V Písme sa hovorí: „Pádu pred-

chádza pýcha“. „Nebuďte neveriaci, ale veriaci“. 
                                                                        - MV - 

Zrnká múdrosti z knihy Numeri 

 Lenţe Pán riekol Mojţišovi: „Je azda Pánova ruka 

prislabá? Teraz uvidíš, či sa moje slovo splní pred 

tebou a či nie!“ 11,23 

 Pán je zhovievavý a veľmi milostivý, odpúšťa 

hriechy a poklesky. Nikoho však nenechá bez trestu, 

navštevuje hriechy otcov na deťoch aţ do tretieho 

a štvrtého pokolenia. 14,18 

 Vaši synovia budú štyridsať rokov blúdiť po púšti 

a budú pykať za váš odpad, kým ich telá nepohynú na 

púšti. 14,33 

 Kňazstvo je dar, ktorý som vám dal; keby sa priblíţil 

nepovolaný, nech zomrie!“ 14,7 

 Boh nie je ako človek, ţe by luhal, ani ako syn 

človeka, ţe by ľutoval!  23,19 

 Ak sa však nezachováte tak, previníte sa proti 

Pánovi a vedzte, ţe váš hriech vás dochytí. 32,23 

NOVÁ PEČIATKA 

Jeseň je obdobie zberu úrody z celoročnej náma-
hy a práce. Podobne to bolo i v prípade stavebných 
prác na našich kostolíkoch – po mnohých rokova-
niach a výberových konaniach sme uzavreli zmluvy a 
práce sa mohli začať. 

Sanačné omietky na oboch kostoloch robila firma 
SANEX, s.r.o. zo Spišskej Novej Vsi. Ďakujem kona-
teľovi firmy Ing. Pavlovi Sekerovi za odborný 
a korektný prístup pri uzatváraní zmluvy počas reali-
zácie prác i pri ich odovzdaní a nakoniec aj pri samot-
nom vyúčtovaní. 

Počas realizácie sanačných omietok začali brigád-
nici pracovať na vápenno-cementových vnútorných 
i vonkajších omietkach. Pomohli firmy a podnikatelia 
z Bolerázu (vďaka nim sa predovšetkým darilo zabez-
pečovať dosta-
točné mnoţstvo 
o m i e t k o v e j 
malty) a pri 
samotnej reali-
zácii prác viace-
rí občania obce. 

Krátko po 
z r e a l i z o v a n í 
omietok sa 
začala výmena 
okien. Za jej 
hladký priebeh 
patrí uznanie 
p r a co vn í ko m 
pána Jozefa 
M e g u 
z Drietomej. Za 
pomoci ABÚ 
sme zabezpečili lešenie a pri jeho stavbe i pri nároč-
ných murárskych prácach okolo novoosadených 
okien znovu pomohli občania obce. 

Ďakujem všetkým brigádnikom - odborníkom, 
pomocníkom, ţenám, ktoré varili a upratovali ... skôr 
i neskôr narodeným ... rád by som Vás všetkých vy-
menoval, ale hoci tu ţijem a bývam niekoľko rokov, 
nepoznám kaţdého po mene. Boli ste úţasní! Doká-
zali ste, ţe nám nechýba súdrţnosť a lokálpatriotiz-
mus, o ktorom nedávno v rozhovore, ktorý sme uve-
rejnili, rozprával náš rodák, pán profesor Peter Dani-
šovič.  

Čo nás ešte čaká? V krátkej dobe chceme ukončiť 
elektrické kúrenie a čiastočne upraviť elektroinštalá-
ciu, rozvody a osvetlenie v kostolíku v Klčovanoch. 
Drobné práce sú pripravené tieţ na budove pastorač-
ného centra: vybudujeme alternatívny zdroj kúrenia, 
miestnosť plánujeme opticky rozdeliť na dve menšie 
s moţnosťou spojenia, chystáme sa vymeniť okná, 
keďţe tie súčasné sa nedajú otvárať a uniká cez ne 
teplo. 

Po zodpovednej, dlhej príprave boli naše snahy 
úspešne naplnené – podarilo sa nám zrealizovať všet-
ky práce, naplánované na tento rok. Srdečné poďa-

kovanie a Pán Boh zaplať za Vašu pomoc! 

Budujeme a opravujeme ... 

Foto: MV 

Foto: Š Porubčan 
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domácnosti a za odmenu dostávali rôzne dobroty. 
Miestny organista mal na starosti pečenie oblátok, 

s ktorým mu pomáhali dievčatá. Školopovinné deti 
napečené oblátky roznášali po dedine a utŕţené penia-
ze priniesli organistovi. 

Narodenie Jeţiša Krista a celé vianočné obdobie 
povaţovali ľudia za posvätné a venovali veľkú pozor-
nosť poriadku svojho obydlia, čistote oblečenia, vzá-
jomnej ohľaduplnosti a štedrosti. Na Štedrý deň cho-
dili dievčatá triasť stromky - z ktorej strany pri tom 
zaštekal pes, odtiaľ mal prísť ţeních. Gazda pripravil 
vianočný stromček, ktorý krášlil domácnosť do Troch 
kráľov. Gazdiná pripravovala pokrmy na štedrovečer-
ný stôl, kde nesmeli chýbať lekvárové a makové kobli-
hy, pupáky, oblátky, kapustová polievka so sušenými 
hríbmi a slivkami. Tento deň trávili ľudia vo svojich 
príbytkoch, po večeri si koledami a vinšami pripomí-
nali narodenie Jeţiša Krista, neskôr spoločne odchá-
dzali na polnočnú sv. omšu. Na sviatok Božieho na-

rodenia alebo sv. Štefana sa predvádzali betlehemské 
divadelné hry.  

6. januára na deň Troch kráľov chodili po dedine 

vinšovať chlapci a tieţ kňaz svätiť nové a obnovené 

domy. Pred vstupom do domu napísali na dvere posvä-

tenou kriedou podľa aktuálneho roku 20-C+M+B-12 

(Christus mansionem benedicat - Boh nech ţehná 

tento dom), čo sa často chybne vyjadruje ako začiatoč-

né písmená údajných mien troch kráľov (G - Gašpar, 

M - Melichar, B - Baltazár).  

                                                              - A. Belicová - 

V predvianočnom adventnom období 
ţila dedina veľmi čulým ţivotom. Deň 
sv. Ondreja (30. november) bol plný 
čarov, záhad a veštenia, ktoré sa týkalo 
najmä vydaja dievčat. Známe je liatie 
roztopeného olova cez dierku kľúča 
do studenej vody a hádanie zamestnania 
budúceho manţela podľa vzniknutého 
obrazca.  

Čerešňové alebo višňové halúzky sa 
rezali na deň sv. Barbory (4. december) 
a ukladali do vody, aby na Vianoce roz-
kvitli. K tomuto dňu sa viaţe aj známa 
pranostika pripomínajúca príchod zimy 
„Svatá Barbora tahá sane do dvora“. 

Zvyky na sv. Mikuláša (6. decem-
ber) sa viaţu k postave sv. Mikuláša – 
biskupa, ktorý ţil v Malej Ázii v 4. storo-
čí a bol známy nevšednou obetavosťou 
a zmyslom pre spravodlivosť. Po dedine 
chodil večer z domu do domu Mikuláš 
s čertom a anjelom. Mikuláš mal v ruke 
biskupskú palicu, „berlu“, a na hlave 
čapicu s kríţom. Čert mal začiernenú 
tvár, na hlave rohy, oblečený obrátený 
čierny huňatý koţuch, ktorý bol omotaný 
rinčiacou reťazou. Anjel v dlhých bie-
lych šatách mal na chrbte pripevnené 
krídla, v ruke drţal košík so sladkosťami. 
Deti za modlitbičku alebo pesničku do-
stali pochvalu a maškrty. V predstavách 
detí sa však Mikuláš v noci tajne spúšťal 
po zlatej šnóre z neba k ich obloku, kde 
mali pripravené vyčistené topánky. Ráno 
z nich vyťahovali oriešky, jablká, med 
a iné dobroty. 

Po dedine na deň sv. Lucie (13. de-
cembra) chodili z domu do domu Lucie – 
dievčatá zahalené v bielych plachtách so 
zamúčenou tvárou. Bez slova vošli 
do izby, s konopným vreténkom alebo 
husacím krídlom vymetali kúty aj členov 

OD ADVENTU PO FAŠIANGY 

V dnešnej dobe sme zaplavení rozličnými 
správami, väčšinou negatívnymi. Mnohé sa nás 
priamo netýkajú, len informujú. Ostatné buď pote-
šia, alebo zarmútia. V období Vianoc budeme po-
čúvať zo všetkých prijímačov koledy, ospevujúce 
radostnú zvesť, že sa nám narodil Spasiteľ Kris-

tus Pán. Dotýka sa nás táto správa, či je to len 
ďalšia informácia? Sú Vianoce dňami radosti len 
pre deti alebo aj pre dospelých? 

V minulom reţime nechceli spomínať Jeţiška, 
deťom hovorili, ţe prichádza Dedo Mráz, ktorý im 
nosí darčeky. Nedokázali zrušiť Vianoce, vryli sa 
hlboko do sŕdc a to nielen detí. Vianoce bez Ježiš-

ka by boli len prázdnou opustenou maštaľkou.  
Vianoce sú teda o Jeţiškovi a predovšetkým 

o nás. On neprichádza náhodou ako niektorí vy-
nálezcovia a veľké osobnosti tohto sveta. On chcel 

prísť. Mal to naplánované - narodiť sa v biednej 

maštaľke a zomrieť ešte biednejšie na kríži. 
Z pohľadu veriaceho človeka tu nikto nie je náho-
dou. Ani tí, čo sa Bohu vysmievajú. Sú tu preto, ţe 
Boh to chcel a chce. 

Vianoce sú pre nás akoby jednou veľkou otáz-
kou. Čo si urobil s tou láskou, ktorú som ti pri-

niesol na Zem? Boli sme stvorení z lásky a pre 
lásku. Moţno niektorí nepotrebujú mobil, auto, či 
lieky na nejakú chorobu, ale každý z nás potrebu-

je lásku. Ak nemáme nikoho, kto by nás mal rád, 
sme z toho veľmi smutní. Ak my nedokáţeme mi-
lovať, tieţ sme v hĺbke svojho srdca smutní, hoci to 
navonok zahalíme hlučnými zábavami. Sv. Franti-
šek hovoril, ţe len vtedy, keď zabúdame na seba, 

nachádzame seba samých. A Matka Tereza 
z Kalkaty nazvala svoje sestry Misionárkami lásky. 
Veľmi dobre videla, ţe peniaze nie sú všetko a 
hovorila, ţe aj v bohatých štvrtiach ţijú chudobní 
ľudia - ľudia, ktorým chýba láska. 

Ţiť posolstvo lásky veru nie je vţdy ľahké, 
a preto Pán Jeţiš nielenţe prišiel, ale stále prichá-
dza. Pri kaţdej sv. omši prichádza tajomným spô-
sobom na oltár, aby sa stal pre nás pokrmom. Koľ-

ké milióny ľudí čerpali z tohto prameňa lásky 
a koľkí z neho čerpajú aj dnes. Nezostávajme 
bokom a nanovo preţime posolstvo Vianoc, aby 
láska nevyprchala z našich sŕdc! Staňme sa opäť 
na chvíľu deťmi a prijmime darčeky od Jeţiša! 
Darček lásky v jemnom chlebe života. 

Kaţdý z nás túţi po skutočnej láske. Ţiaľ, 
v dnešnom svete jej nie je veľa. Hoci môţe byť - 
záleţí od nás, nakoľko si vpustíme lásku a pokoj 
do svojho srdca. 

Na záver myšlienka Matky Terezy, ktorú som 
nedávno čítal a veľmi ma oslovila: „Na začiatku 
som si myslela, ţe musím obracať ľudí na vieru. 
Medzičasom som sa naučila, ţe mojou úlohou je 

milovať. A láska obráti, koho chce...“ Prajem 
vám, aby aj vaše srdce stretalo Boţiu lásku 
a dokázalo ju preţívať. Táto láska je bez rizika 
a môţe nás meniť na šťastnejších ľudí.         

                                               - MariánVivodík - 

Na stránkach nášho časopisu pokračujeme v predstavovaní ţijú-

cich rehoľných sestier, ktoré pochádzajú z našej obce. 

Sestra Jolanta, vlastným menom Júlia Pinčeková, sa narodila 

5.1.1930 v Boleráze, rodičom Jánovi Pinčekovi a Márii r. Holickej. Do kon-

gregácie Dcér sv. Františka z Asssi vstúpila 8.12.1945 a obliečku mala 

15.8.1948. Po ročnom kanonickom noviciáte absolvovala jednoročné zdravot-

né štúdium. Rehoľné sľuby skladala 15.8.1950 a večné 8.12.1954. Pracovala 

ako zdravotná sestra v nemocnici vo Zvolene, v auguste 1957 museli odísť do 

Žiliny, do Ústavu sociálnej starostlivosti, odkiaľ boli v roku 1980 spolu 

s Ústavom presťahované do Turia. V roku 2009 bola presťahovaná do Charit-

ného domu v Báči, kde aj v súčasnej dobe žije.  

RADOSTNÁ ZVESŤ - AJ PRE MŇA? 
Obdivuhodný je Pán, že si vybral chladné dni, aby sme mali túžbu po teple,  

 že si vybral chudobných, aby sme túžili po nekonečnom bohatstve,  

 že si vybral pokorných, aby sme našli svoju veľkosť v  Ňom. 

Veľa „Vianočných dní“ s Božím požehnaním  v  novom roku 

 praje a vyprosuje redakčná rada  

JÚLIA PINČEKOVÁ 

Predstavujeme vám... 

rozhovor prinášame na ďalšej strane 

Foto: MV 

Foto: MV 

Ako sa ţilo kedysi... 
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http://www.google.sk/imgres?q=viano%C4%8Dn%C3%A9+ozdoby&um=1&hl=sk&biw=1231&bih=455&tbm=isch&tbnid=jyFxD1j7PUaakM:&imgrefurl=http://www.pixmac.sk/picture/viano%25C4%258Dn%25C3%25A9%2Bozdoby/000066247355&docid=YR346UvzIBDzFM&itg=1&imgurl=http://picture.pi
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ma poslali do Serede, kde som si urobila meštianku a potom ešte rok zdravotnícku školu. 

 Na akých miestach ste pôsobili ako rehoľná sestra? 

Po skončení školy som sedem rokov robila v nemocnici vo Zvolene, potom uţ začali „brať“ sestričky. 

Vlastne sa to začalo uţ skôr - v Seredi, keď som chodila do školy - po obliečke nás príslušníci ŠTB chodili 

presviedčať, aby sme vystúpili. Rýchlo nám kúpili strieborné obrúčky, aby to vyzeralo, ţe uţ máme sľuby. 
Keď sme odchádzali zo Zvolena, mali sme kandidátky a novicku, ale tie uţ s nami nemohli ísť, museli ísť 

do civilu. Vo Zvolene mal tajomník strany ako opitý autohaváriu. Priviezli ho k nám, ihneď operovali 

a zachránili.... tak sme ešte mohli zostať. Ale keďţe nás chceli z nemocnice dostať, dali nám výpoveď, 

voči ktorej sme sa odvolali. Nakoniec sme aj tak museli narýchlo odísť. Časť išla do Ţiliny na Bôrik a časť 

do Pezinka. Na zbalenie všetkých vecí sme dostali tri hodiny. Sestričky, ktoré nám museli uvoľniť Bôrik, 

dostali na sťahovanie tri dni ... zatiaľ sme my mali veci len tak na balkónoch a spali sme v nemocnici 

na zemi. Robila som pomocnicu v ústave pre choromyseľných, ktorý po 23 rokoch presťahovali do Turia 

pri Ţiline, kde som bola ďalších 29 rokov. 
Ale aj v Ţiline, aj v Turí sme mávali návštevy. Na Bôrik pravidelne chodil príslušník ŠTB. Vedúceho sme 

mali nepokrsteného ateistu, ktorý však stál pri nás. V roku 1971, po normalizácii, sa museli vyzliecť tie 

sestry, ktoré sme koncom šesťdesiatych rokov prijali. Vedúci súhlasil, aby zostali robiť v ústave. Na sobo-

tu a nedeľu sa však obliekali do rehoľných šiat. Keď ho príslušníci ŠTB vyšetrovali, povedal, ţe jeho za-

mestnancami sú v pondelok aţ piatok a on sa nestará o to, čo robia v sobotu a nedeľu. 

 Sestrička Jolanta, mnohí ľudia nechceli robiť s duševne chorými ľuďmi. Ako obohatili Váš ži-

vot? 
Hneď prvý deň som kŕmila chlapca a zrazu som dostala po hlave. Otočím sa a za mnou chlap ako hora, 

tieţ pacient. Aţ neskôr mi vysvetlili, ţe som robila jeho robotu - toho chlapca kŕmil vţdy on. Niektorí 

z týchto pacientov mali určité schopnosti a to sme vyuţívali, aby mali nejakú prácu. Boli veľmi vďační, 

čakali na pochvalu, na pohladenie. Za to sa vedeli pritúliť ako malé deti a prejaviť svoju lásku k nám. 
V Turí sme pristavovali novú budovu, lebo postihnutých ľudí bolo stále viac a štát nemal záujem sa o nich 

starať, tak ich dávali k nám. Do revolúcie sa o týchto pacientov starali len rehoľné sestry. V Turí nás pra-

covalo viac ako dvadsať. Dnes je tam šesť rehoľných sestier, ostatné sú civilné zamestnankyne. Pracuje 

ich tam však raz toľko, ako bolo nás. 

 Sestrička, podstatnú časť svojho života ste prežili medzi postihnutými ľuďmi. Aký je Váš názor 

na právo postihnutých detí na život - majú sa narodiť alebo nie? 
Sama som bola s postihnutými deťmi veľmi rada. Na niektorých z nich bolo hneď vidieť radosť, keď zba-

dali človeka, ktorý im bol blízky a robil im dobre. 

Poviem Vám svoj záţitok. Stretla som mamičku s postihnutým dieťatkom. Bez toho, aby som si to uvedo-

mila, som ho pohladkala po hlave a povedala: „Chúďatko.“ Mamička na to zareagovala, ţe dieťa nie je 

ţiadne chúďatko. Povedala: „Viete, ja som rada, ţe ho mám. Dáva mi viac radosti, ako dávajú zdravé deti. 

Viete, ako sa vie tešiť, ako vie prejaviť svoju lásku? Ja by som ho nedala za nič na svete.“ 
A ešte iný príbeh: Bola jedna mamička, ktorá čakala prvé dieťatko. Lekári jej pre nejaké nepriaznivé vý-

sledky neodporúčali dieťa donosiť a porodiť. Ona išla do rizika a narodilo sa jej zdravé dievčatko, ktoré 

vyštudovalo vysokú školu a dnes je z neho mladá, zdravá, úspešná ţena. To isté sa opakovalo aj pri dru-

hom tehotenstve. Dnes po tomto svete chodí mladý, úspešný podnikateľ. To isté sa opakovalo aj tretí raz. 

Opäť sa narodilo zdravé dievčatko, ktoré dnes pôsobí ako misionárka v Rusku. Myslím si, ţe treba bojo-

vať proti tomu, čo lekári odporúčajú. Ţivot dáva Pán Boh a len on sám vie, akú úlohu určil dieťaťu, ktoré 

má prísť na svet. 

 Vo svojom živote ste prežili veľa dobrého, ale i zlého, máte teda právo zanechať pre našich čita-

teľov nejaký odkaz. Čo by ste odkázali obyvateľom Bolerázu? 
Máme ţiť čestne, spravodlivo, robiť to, čo od nás Boh ţiada, čo od nás blíţny ţiada, máme robiť spravod-

livo, čestne. Boh nás stvoril pre seba, ale aj pre nás. Máme mu slúţiť a ďakovať za to, čo nám dáva. Boh 

nám toho dáva veľa. My si však myslíme, ţe mu nemáme čo dať. 

Čo nám Boh podáva cez Cirkev, si máme váţiť a ţiť podľa toho tak, aby to bolo na osoh nám i ostatným, 

aby si aj tí druhí všimli, ako ţijem. Všetko, čo robím mám robiť tak, ako to Boh odo mňa ţiada, ako to 

blíţny ţiada ... na slávu Boţiu .... aby mal z toho radosť Boh, osoh blíţni i ja sám. 
Moje ţivotné heslo bolo a je: Aby som bola taká, aká mám byť, aká môžem byť, aká chcem byť. Aká 

chcem byť? Dobrá. To môţem byť, Boh mi k tomu dáva milosť. Ja však musím ţiť tak, ako ţiť mám. 

                                                                                                                                  Ďakujeme za rozhovor. 

 Sestrička, prosím, povedzte nám, ako 

ste vyrastali a ako ste sa dostali 

do kláštora. 
Mojej mame, keď mala 13 rokov, zomrela 

mama, najmladšie dieťa malo päť mesia-

cov. Otec bol v Amerike, preto sa moja 

mama musela starať o súrodencov, spolu 

s ďalšími príbuznými. Do sluţby odišla 

veľmi mladá, slúţila aţ za Viedňou, kde 

ochorela. Ako chorá sa aj vydávala. Náš 

otec bol cez vojnu v Rusku nezvestný. Keď 

sa vrátil, postavil malý domček, v ktorom 

sme ţili. Bola som najmladšia, mala som 6 

súrodencov. Otec sa večer modlievali 

na kolenách a my, aj keď sme sa vyhovára-

li, ţe sa nám drieme, sme museli kľačať pri 

nich. Boli sme chudobní a po jednom sme 

odchádzali z domu do sluţby. Mala som 15 

rokov, keď prišla sestra Christiana, ktorá 

bola františkánka, volať dievčatá slúţiť do 

nemocnice. Odišlo nás šesť, ale 

v Bratislave nás rozdelili a spolu sme zosta-

li len tri. Namiesto do nemocnice sme išli 

do kuchyne, kde bola ťaţká robota ... po 

dvoch dňoch obe kamarátky ušli domov. 

Sestričky sa ma pýtali, či nechcem zostať 

v kláštore. Odpovedala som, ţe som veľmi 

chudobná, nemám výbavu, takţe asi ma 

nebudú chcieť. Mala som kamarátku, Vero-

niku Čavarovú, to bola bohatá dievka, tá 

odišla do kláštora. Ja som si myslela, ţe 

mňa, chudobnú, nebudú chcieť. 
Keďţe som sa v škole dobre učila, sestričky 

ŢIVOT DÁVA PÁN BOH. LEN ON SÁM POZNÁ ÚLOHU DIEŤATKA, KTORÉ MÁ PRÍSŤ NA SVET! 

V krásnu slnečnú nedeľu 25.9.2011 
sme sa viacerí, bez rozdielu veku a pohla-
via, stretli na ihrisku v Boleráze. Naša far-
nosť organizovala II. ročník podujatia DEŇ 
RODINY. Deti si mohli zmerať sily 
v niekoľkých súťaţiach, nechať si pomaľo-
vať tvár alebo pod dozorom R. Juráka za-
jazdiť na koni. Na záver sa konala veľká 
súťaţ rodín, v ktorej zvíťazili Kováčovci 
(Angelika, Kristínka, Renáta a Miro).  

Srdečná vďaka a Pán Boh zaplať všet-
kým organizátorom aj návštevníkom! 

                                        - Ľ. Banciová - 

DEŇ RODINY 

Foto: S. Izrael 

Foto: MV 
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vrátila sa do kostola a gotickou katedrálou zaznelo slávnostné Te deum. 
Vrúcne prosby boli vypočuté - podľa zápisov v historických dokumentoch od 
tej chvíle uţ nikto neochorel. 

Dňa 21.11.2010, 300. rokov od zastavenia moru, vyhlásil arcibiskup 
Mons. Bezák v Trnavskej arcidiecéze Rok Panny Márie Trnavskej a obraz 
bol ponechaný nad hlavným oltárom. Marcel Kubinec, dekan farnosti, dal 
namaľovať kópiu milostivého obrazu, ktorý putoval po jednotlivých farnos-
tiach arcidiecézy (v Boleráze 23.8.2011). Vydalo sa mnoţstvo publikácií, 
zorganizovali sa viaceré podujatia – všetko ako dôkaz toho, ţe úcta a láska k 
Panne Márii je v Trnave a okolí zakorenená. Deň pred začatím novény boli 
pozvané deti a večernú omšu zakončili lampiónovým sprievodom. Zapálené 
svetielka sa stali svetlami viery a úcty budúcej generácie. 

Tradičný deviatnik k Panne Márii Trnavskej (13.-21.11.) sa v jubilejnom 
roku niesol v znamení hesla Kairos – čas milosti. Na programe bolo 46 sv. 
omší, vrátane sobotnej v maďarskom jazyku a nedeľnej s procesiou. Sv. omše 
boli duchovným záţitkom pre kaţdého veriaceho, ktorý prišiel do baziliky. 
Kňazi počas homílií predstavili Pannu Máriu ako reálnu postavu, ktorá ţila 
v určitom priestore a čase celkom všedné dni, zápasila s kaţdodennou reali-
tou, .... no svoj ţivot ţila vierou. Na záver Mons. Bezák predniesol vrúcny 
príhovor k Panne Márii a odovzdal veriacim posolstvo lásky - nič sa nedá 
robiť bez lásky a práve Panna Mária má byť v láske príkladom. Slávnostným 
prenesením obrazu do kaplnky bol rok 
Trnavskej Panny Márie ukončený. Silná 
atmosféra vrúcneho vzťahu tohtoročnej 
novény k Matke zostane v pamäti pútni-
kov ešte dlhý čas. 

Panna Mária nosila Jeţiša pod srd-
com, preţívala s ním jeho detstvo, spolu 
s Jozefom zaţívala strach, keď sa stratil 
v chráme. Po smrti Jozefa sa stala vdo-
vou. Zostal jej len Syn, ktorý na kríţi 
zomrel, aby sme my mohli ţiť. Jeţiš pod 
kríţom odovzdal matku do starostlivosti 
svojho apoštola, čo malo byť znakom 
toho, ţe Mária nebola len matkou Jeţiša 
Krista, ale aj nás všetkých.  

Trnavčania sa počas svojich najväč-
ších súţení, starostí i radostí, utiekajú 
k Panne Márii a prosia ju o pomoc. Ona počuje naše modlitby, s láskou v 
srdci sa o nás stará a vyprosuje nám milosť u Boha. Známa modlitba hovorí: 
,,Spomeň si, svätá Panna Mária, ţe nikdy nebolo počuť, ţe by bol niekto 
opustený, kto sa utiekal pod tvoju ochranu, teba prosil o pomoc a ţiadal o 
orodovanie.“  

Matka Boţia Trnavská oroduj za nás!                                  
                                                                                             - G. Čavarová - 

Obraz Panny Márie Trnavskej, umiestnený v kaplnke Kostola sv. 
Mikuláša, býva vystavený po celý rok, okrem deviatich dní novény. 
Svoju históriu začal písať v Ríme v 16. storočí a pravdepodobne vzni-
kol z podnetu študenta Františka Forgáča, neskoršieho ostrihomského 
arcibiskupa. Pôvodnú verziu podľa tradície namaľoval sv. Lukáš a je 
uloţená v Kostole sv. Alexeja a sv. Bonifáca v Ríme. Obraz v Trnave 
moţno povaţovať za kópiu, autora však nepoznáme. 

Do povedomia širšieho 
okolia Trnavy sa dostal v 
roku 1708, keď bolo vte-
dajšie Uhorsko zmietané 
povstaním proti vládnuce-
mu rodu Habsburgovcov. 
Kuruci, vojská Františka 
II. Rákociho, na čele 
s kapitánom Mikulášom 
Berčenim obsadili Trnavu. 
Povstalci zajali mestského 
farára Ladislava Pybera, 
a preto ho zastupoval 
kanonik a pomocný vikár 
ostrihomského arcibiskup-
stva Juraj Mantorfi.  
V ranných hodinách 
5.7.1708 sa v kostole sv. 
Mikuláša, keď kanonik 
Mantorfi dokončieval 
ţalmy, objavili na obraze 
Panny Márie slzy. Zvlášt-

ne udalosti pokračovali 10.8.1708 - počas vešpier bolo v kostole počuť 
hlboké vzdychy a obraz začal opäť slziť. Kanonik Mantorfi rozkázal 
chtelnickému farárovi Františkovi Pamárovi, aby slzy z obrazu zotrel 
purifikátorom a starostlivo ich zachoval. Slzenie potvrdilo 26 svedkov. 
Na druhý deň (11.8.1708) Trnavčania zaplnili kostol. Vo chvíli, keď sa 
ozvali prvé tóny mariánskej piesne, obraz začal slziť. 

Správu o udalostiach v Trnave preverovala 14-členná komisia, 
menovaná vtedajším ostrihomským arcibiskupom Kristiánom Augus-
tom. Mantorfi vo svojej výpovedi uviedol: ,,Celkom jasne som pozoro-
val a videl pod viečkom pravého oka …, ako vytryskla kvapka potu, 
...“. Svedkyňa Alţbeta Thuróciová tvrdila, ţe na zázračnú povahu tohto 
obrazu ju upozorňovala jej matka. V čase tureckých nájazdov práve 
Matka Boţia zachránila Trnavu pred obsadením Turkami, drancujúci-
mi okolie. Na základe výsledkov vyšetrovania arcibiskup schválil úctu 
k milostivému obrazu Panny Márie a neskôr prišlo k jeho korunovácií. 
Korunku, vykladanú perlami, rubínmi a inými drahými kameňmi, daro-
vali dva vplyvné rody Eszterházy a Thuróci, v roku 1988 bola odcu-
dzená a do dnešného dňa sa nenašla. 

O dva roky neskôr zasiahol Trnavu mor. Prvá obeť zomrela 
19.7.1710 a o krátky čas aj mnoho Trnavčanov - mladí, starí, chudobní, 
bohatí. Nič nepomáhalo a šírenie morovej epidémie sa nedarilo zasta-
viť. V predvečer sviatku Obetovania Panny Márie 20.11.1710 sa zišiel 
magistrát mesta a spísal prísľubnú listinu - obsahovala vyhlásenie, ţe 
obyvatelia Trnavy si za svoju patrónku zvolili Pannu Máriu. Magistrát 
zároveň zaviazal Trnavčanov a ich budúce generácie sľubom - kaţdú 
sobotu slúţiť sv. omše ku cti Panny Márie, ctiť si mariánske sviatky, 
dodrţiavať pôst v predvečer sviatku Obetovania Panny Márie. Sľub sa 
začal plniť hneď na druhý deň. Všetci zdraví Trnavčania sa zhromaţdi-
li vo Farskom kostole sv. Mikuláša. Kňazi na nosidlách niesli na ná-
mestie obraz Panny Márie (dnešnými ulicami M. Schneidera-
Trnavského a Hviezdoslavovou). Procesia obišla Súsošie sv. Trojice, 

TRNAVSKÁ NOVÉNA A UKONČENIE ROKU TRNAVSKEJ PANNY MÁRIE 
Téma týchto dní... 

O nás, pre nás ... 

SVÄTÍ MEDZI NAMI 
Podľa tradície Cirkvi sa do oltárov 

vkladali pozostatky svätých. Vo far-
skom kostole sa v bočnom oltári našli 
pozostatky neznámeho svätého. Na 
fare som objavil pozostatky svätých, 
ktoré boli zapečatené voskom. Vnútri 
sa nachádzali malé kostičky a dva 
papieriky s názvom S. Christianae M 
a S. Chari M. O koho ide, sa nedá 
presne určiť. Mohli by to byť pozos-
tatky z katakomb, kde bolo pochova-
ných veľa mučeníkov - prvých kresťa-
nov.                                            - MV- 

síce tento film uţ videli, avšak zotrvali aţ do konca stretnutia. Strávili sme 

spolu krásne nedeľné popoludnie. Pán Mikloško bol nadšený a veľmi milo 

prekvapený početnou účasťou veriacich, záujmom občanov Bolerázu 

o náboţenské podujatia. 

Na záver pripravili naše gazdinky malé občerstvenie. Mali sme veľa dru-

hov rôznych koláčikov, ktoré nebolo moţné zjesť. Zišli sa však na nasledujú-

ce dni – v kostole sa totiţ od 10.10.2011 pokračovalo v rekonštrukčných prá-

cach a koláčiky sa ponúkali brigádnikom ku káve a čaju. Ďalší dôkaz toho, ţe 

Pán Boh je nekonečne dobrotivý a láskavý a o všetko sa postará. 

Ďakujeme za Vašu účasť. Pán Boh zaplať všetkým za pomoc pri organizácii 

stretnutia!                                                                                    - V. Portášová - 

V minulom čísle nášho časopisu sme Vám sľúbili, ţe na jeseň pri-

pravíme besedu s predstaviteľmi Svetového apoštolátu Fatimy (ďalej 

SAF). Sľub sme dodrţali a v nedeľu 9.10.2011 sme vo farskom kostole 

privítali vedúceho člena národného sekretariátu SAF pána Doc. RNDr. 

Jozefa Mikloška DrSc. Pripomenul nám začiatok zjavenia Panny Márie 

vo Fatime. Krátko nás oboznámil s vtedajšími udalosťami dňa 

13.5.1917, keď sa Panna Mária zjavila trom deťom desaťročnej Lucii, 

jej deväťročnému bratrancovi Františkovi a sedemročnej sesternici 

Hyacinte – a premietol film o týchto udalostiach. Niektorí naši veriaci 

Foto: MV 

Foto: MV 

Foto: Internet 

BESEDA O UDALOSTIACH VO  FATIME 
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