
Do rúk sa vám dostáva prvé 
číslo našich novín. Neviem, či 
niekedy farnosť Boleráz vydávala 
svoje noviny. Vţdy však nejaké 
tie noviny či novinky mala. Nečí-
tali sa, ale šírili sa  z úst do uší.  

Moţno sa niekto spýta: „Nie 
je dosť časopisov a novín, ktoré 
nám zaberajú miesto v schránke? 
Načo ešte ďalšie?“ Naším cieľom 
je informovať o tom, čo vám ne-
ponúknu ţiadne iné noviny, o 
ţivote v našej farnosti. Chceme 
v nich priblíţiť našu históriu, na 
ktorú by sme nemali zabúdať. 
Chceme hovoriť o súčasnosti, 
budúcnosti a o tom, čo sa nám 
ponúka alebo čo môţeme my 
ponúknuť iným. Boli by sme radi, 
keby sme tu mohli mať aj rubriku 
inzeráty. Mnohokrát úmorne zhá-
ňame to, čo má doma sused na 
vyhodenie.  

Ţeláme si, aby nás tieto novi-
ny povzbudili k jednote a láske. 
Aby vytvorili z našej dediny jed-
nu rodinu, ktorú spája spoločná 
história, hodnoty a aj spoločné 
aktivity v súčasnosti. Ak sa nám 
to trochu podarí, budeme poteše-
ní. 

Články v našich novinách 
chcú byť určitým druhom šírenia 
dobrých správ, čo je hlavným 
poslaním Cirkvi. Jeţiš nám hlásal 
evanjelium, ktoré je radostnou 
zvesťou. Preţívame teraz sviatky 
Veľkej noci a ony sú poslami 
radostnej zvesti pre kaţdého člo-
veka. Týkajú sa smrti človeka, 
ktorú musíme všetci podstúpiť. 
Jeţiš nás svojím zmŕtvychvstaním 
ubezpečuje, ţe ţivot tu, na zemi, 
sa pre nás nekončí. Ak by nebolo 
zmŕtvychvstania, náš ţivot by 
nemal ţiaden zmysel. Boli by sme 
na tom horšie neţ zvieratká, ktoré 
si neuvedomujú svoju pominuteľ-
nosť. A človek si ju uvedomuje. 
Ţivot by sme takto mohli prirov-
nať k tunelu, na konci ktorého je 
svetlo. Aj názov týchto novín - 
Ţivot na ceste - chce byť veľa-
vravný. Určite je nezvyčajný. 
Prvotnú Cirkev volali Cesta. 
Celý náš ţivot je nejakou cestou, 
ktorá má začiatok - minulosť, má 
súčasnosť a vedie do budúcnosti. 
A táto cesta novín poukáţe na to, 
čo ľuďom pomáhalo v minulosti, 
čo je dobré v prítomnosti a čo 
moţno vyuţiť do budúcnosti, aby 
náš ţivot nebol iba zomieraním. 
Nech nám v tom Pán, ktorý nám 
dáva nádej, pomáha. 

Privítame vaše postrehy, tipy a 
názory na obsahové zameranie 
novín. Ďakujeme sponzorom, 
vďaka ktorým noviny môţu vy-
chádzať. 

M. Vivodík 

Farnosť Boleráz, filiálka Klčovany                                        Veľkonočné vydanie 

Číslo: 1/2011                                                    Ročník: 1                                                              25. apríl 2011 

Prof. Ing. Dr. techn. Peter Danišovič, Dr. h. c., sa do pamäti 
verejnosti zapísal ako dobrý a skromný človek, ktorý celý svoj 
život nezištne slúžil slovenskému národu. 

Narodil sa 1.6.1907 v Boleráze v chudobnej roľníckej rodine. 
Dnes žije v Bratislave, kde sme ho navštívili. Napriek svojmu 
vysokému veku sa s nami rád podelil so svojimi názormi 
a skúsenosťami. Rozhovor s ním sme museli rozdeliť na dve 
časti, prvú prinášame v tomto čísle. 

Slovo čitateľovi: 
Neskôr, po litániách, chodili po dedine spie-
vať dievčatá. Nosili „máj“, rozvetvený vŕbový 
konár, na ktorom viseli vyfúknuté vajíčka, 
farebné stuţky a „pátričky“ - retiazky 
zo slamy a handričiek. Za odmenu často do-
stali varený bôb volaný aj sv. bahniatka. 
     Na Zelený štvrtok sa varil špenát alebo 
kyslá zemiaková polievka s vajíčkami. Pri 
večernej sv. omši, spomienke na Poslednú 
Pánovu večeru, sa počas „Glória“ zaviazali 
zvony, keďţe na Veľký piatok a Bielu sobotu 
sa nesmelo zvoniť. Pouţíval sa rapkáč alebo 
klepáč.  
     Na Veľký piatok sa dodrţiaval prísny 
pôst. Skoro ráno, okolo štvrtej hodiny, sa 
chodilo ku všetkým kríţom v dedine 
i v celom chotári. Veriaci sa modlili na pa-
miatku Pána Jeţiša, ktorý pred ukriţovaním, 
keď učeníci pospali, zostal sám 
v Getsemanskej záhrade. Nakoniec sa umyli 
v potoku a pomodlili sa za duše v očistci. 
V záhrade ani na poli sa nesmelo robiť 
so zemou. V kostole sa pripravil Boţí hrob a 
podvečer sa na pamiatku Pánovho umučenia 
konali obrady - jediný deň v roku, kedy sa 
neslávila sv. omša. Po nich sa Sviatosť Oltár-
na preniesla do Boţieho hrobu.  
     Počas Bielej soboty sa ľudia chodili po-
kloniť k Boţiemu hrobu. Stála tam čestná 
stráţ – dedinskí hasiči, oblečení 
v slávnostných uniformách. Počas slávenia 
Zmŕtvychvstania Pána Jeţiša stáli pri oltári 
a vzdávali česť Zmŕtvychvstalému. Počas 
spevu „Glória“ znovu začali zvoniť zvony. Po 
sv. omši bývala procesia, sochu Zmŕtvych-
vstalého niesol jeden z hasičov. 
     Ráno na Veľkonočnú nedeľu sa svätili 
pokrmy, ktoré sa neskôr raňajkovali. Ľudia 
prinášali v košíkoch vianočku, varené vajíčka, 
údenú šunku, „stracené“ kura (plnka zo ţem-
le, vajíčok, mäsa, petrţlenovej vňate) a soľ. 
Z posväteného jedla sa nesmelo nič vyhodiť, 
zvyšky a odrobinky sa pozbierali a spálili. 
Gazdinky išli po raňajkách na „malú“ omšu, 
ostatní členovia rodiny na „hrubú“. Rodina sa 
stretla pri slávnostnom obede. 
     V pondelok chodili mládenci od skorého 
rána šibať dievčatá, aby boli celý rok zdravé. 
Za odmenu dostali maľované vajíčka, slad-
kosti, starší aj niečo „tuhšie“, na veľký šibák 
stuţky. Večer sa konala zábava, kde si mlá-
denci porovnávali svoje trofeje (stuţky 
na veľkom šibáku) a vyšibali dievčatá, ktoré 
sa cez deň schovali alebo zamkli.  

A.Belicová 

     Fašiangy začínajú nedeľou po sviatku Troch kráľov. Je to 
obdobie zábav a plesov a kedysi aj častých svadieb. 
Zábavy a maškarné plesy, po bolerázsky „muziky“, bývali 
v Boleráze v šenku u Kittu a v Klčovanoch v šenku u Chmelu. 
Začínali popoludní po litániách a končili najneskôr o druhej 
hodine po polnoci. Tradičným sa stal tzv. „muţácky“ ples - len 
pre manţelské páry. 

     Posledná fašiangová zábava končila o polnoci z utorka na 
tzv. Popolcovú alebo Škaredú stredu. Pred ňou chodili po dedi-
ne mládenci s hudbou, oblečení za maškary, navštevovali domy 
i dievčatá. Nosili kladivko a skôr ako dievku vytancovali, 
„podkúvali“ jej opätky, ktoré vraj počas fašiangov zodrala pri 
tanci. S príchodom polnoci sa basa pochovala, nastalo štyrid-
saťdňové pôstne obdobie, obdobie bez svadieb a zábav. 
     Fašiangy boli časom hojnosti, keď sa zabíjali ošípané, 
v rodinách mali dosť mäsa. 
A ako ţila farnosť? 
     Začiatkom februára, na sviatok Hromníc, sa svätili sviečky 
– hromničky, ktoré ľudia zapaľovali v čase búrok. Modlili sa, 
aby ich Nebeský Otec ochránil od všetkého zlého. O deň ne-
skôr sa na sviatok sv. Blaţeja udeľovalo poţehnanie na ochra-
nu proti všetkým chorobám hrdla a inému zlu. Pod hrdlo sa 
dávali dve skríţené sviečky. 
     Na Škaredú stredu sa zachovával prísny pôst, bola dňom 
verejného pokánia, veriaci si dávali označiť čelo popolom. 
Pôstne obdobie vnímali ako čas prípravy na veľkonočné sviat-
ky, čas pokánia a kajúcnosti. Jedlo sa striedmejšie, väčšinou 
zeleninové a múčne jedlá. Pri varení sa nahradila masť konop-
ným alebo iným olejom. Špecialita pôstneho obdobia - 
„kalkýš“ – sa pripravoval z výluhu pomletej naklíčenej pšenice 
a raţe s múkou. Kaţdý piatok bola poboţnosť Kríţovej cesty.  
Veľký alebo Svätý týţdeň začínal Kvetnou nedeľou. Sláv-
nostný vstup Pána Jeţiša do Jeruzalema si veriaci pripomínali 
na sv. omši, kde sa svätili bahniatka, po bolerázsky „jabrátka“. 

OD FAŠIANGOV DO VEĽKEJ NOCI 

PETER DANIŠOVIČ 
Predstavujeme vám... 

Ako sa žilo kedysi... 

Foto: archív 
pokračovanie na ďalšej strane 

Foto: archív 



Niekedy, keď bolo v zime zlé počasie a vlaky nechodili, chodili sme aj 
pešo. Ráno pešo 12 až 15 km a poobede zase naspäť. 
V Trnave som preţil 8 rokov a bolo to moje najmilšie mesto. Mal som 
úctu k Trnave. A, samozrejme, tá terajšia výstavba tam sa mi nepáči. 
 

 Pán profesor, celý ţivot ste boli staviteľom. Máme aj v Boleráze 
nejakú Vašu stavbu? 
Postavil som školu. A zadarmo. Môţete si preveriť dokumenty. Za vede-
nie tej stavby aj za projekt mi sľúbili 150.000 korún a dodnes mi nezapla-
tili ani halier... Keď som mal 100 rokov, obec Boleráz mi udelila čestné 
občianstvo. Odovzdal mi ho starosta, pán Ing. Mackovčín. Bola to pekná 
slávnosť, hoci som dostal veľa ocenení - Rad práce, Rad republiky, Pribi-
novo vyznamenanie.... Je to vzácne. Veď ktorý inţinier má čestné ob-
čianstvo rodnej obce? 
 

 Keby ste nám mali povedať, čo Vás ţivot naučil za tie roky, nejakú 
múdrosť? 
Natočili so mnou uţ niekoľko rozhovorov. V roku 2007, keď som mal 
100 rokov, vysielali v televízii o mne dokument. Teraz je moja výslov-
nosť uţ veľmi zlá, ale vtedy som tam chcel zdôrazniť a aj dnes vám 
chcem povedať a poţiadať Vás, aby ste publikovali moje vyznanie: Chý-
ba nám láska. Dnes sa nemáme radi. My, Slováci, sa navzájom nemáme 
radi. Jeden o druhého nestojí, jeden druhému závidí.... Chýba nám 
vzájomná láska... Musíme začať s novou generáciou, s novými ľuďmi. 
Vychovať nových ľudí, vychovať národ, lebo my nemáme národ, my 
sme len súbor jednotlivcov.... Je to vidieť hlavne v mestách, kde kaţdý 
ţije sám pre seba, kde sa nepoznáme poriadne ani so susedmi. Na vidieku 
je to iné, je tam akási súdrţnosť, tam sa ľudia cítia byť spoločne akosi 
spojení. Keď sme na Orave začaínali stavať priehradu, býval som v Ústí 
nad Oravou. Tam sa mali ľudia vysťahovať... (dnes je celá dedina pod 
vodou, aj s kostolíkom) ... Ja som ich presviedčal, aby sa vysťahovali, ţe 
sa budú mať lepšie, ţe dostanú lepšie pozemky, pôjdu do lepšieho, úrod-
nejšieho kraja. A oni mi na to odpovedali: „My nechceme, aby ste nám 
dali lepšie kraje, lepšie role, my chceme byť pohromade.“ Čudoval som 
sa: „Čo to je?“ ... „My chceme byť spolu.“... Vtedy som začal chápať, ţe 
jedna dedina = jedna rodina. Títo ľudia chcú byť pohromade, oni chcú 
mať zachovanú svoju komunitu. Prvý raz som objavil tento prvok, ţe 
rozhodujúce sú susedské vzťahy a spoločná láska v jednej dedine. Oni sa 
cítili ako jedna rodina, jedna dedina a to teraz uţ nie je beţné, tá sú-
drţnosť, tá spolupatričnosť,... 
 

(Pokračovanie rozhovoru v ďalšom čísle) 

 Pán profesor, narodili ste sa ešte v Rakúsko-Uhorskej monarchii. 
Na prvom stupni terajšej základnej školy, vtedy ľudovej školy ste sa 
učili po slovensky alebo aj po maďarsky? 
V roku 1914 som mal 7 rokov. Vtedy sme mali len dve triedy pre celú 
obec. Prvú triedu som mal s vyučovacím jazykom slovenským aj nábo-
ţenstvo sme mali slovenské. Ale tým to skončilo. Obaja učitelia museli 
narukovať. Poslali nám náhradu, maďarské učiteľky, ktoré sa nevedeli 
s nami dohovoriť, a tak po dvoch týţdňoch odišli. My sme mali potom 
„prázdniny“, také „chrípkové“. Bolo nám hej! Viac ako 3 roky som ne-
chodil do školy. Po skončení prvej svetovej vojny pán farár Koňakovský 
ohlásil, ţe je potrebné, aby slovenskí chlapci išli študovať na gymnázium 
do Trnavy. Do roku 1919 sa v Trnave vyučovalo po maďarsky, ale potom 
sa muselo začať vyučovať po slovensky. Potrebovali ţiakov. Moja mama 
išla za pánom farárom, aby ma do tej Trnavy odviedol. Niektorých chlap-
cov, tých bohatších, tam aj zobral, ale mňa odmietol, lebo som bol chu-
dobný. Tak išla so mnou do tej Trnavy, na prijímaciu skúšku, mama. 
Mali sme diktát zo slovenčiny a ja som ho písal v maďarčine, takţe som z 
prijímacej skúšky prepadol. Zavolali ma na opravu a pri oprave som uká-
zal, ţe ja vlastne po slovensky viem, ale po maďarsky píšem... Bol som 

vyznamenaný v prvej triede, aj v oktáve. 
Tak som gymnázium vyštudoval. 
 

 Koľko Vás bolo detí? Vyštudovali 
viacerí? 
Bolo nás sedem - traja chlapci a štyri diev-
čatá. Študoval aj brat Alojz. Bol kňazom. 
 

 Pán profesor, pospomínajte, ako ste 
Vy a Vaši rovesníci v mladosti trávili 
voľný čas?  
Mladí, väčšinou študenti, sme nacvičovali 
divadelné predstavenia. Hrali sme najmä 
divadelné hry od Ferka Urbánka. Do roka 
sme nacvičili aspoň dve. Mali sme úspech. 
Tešilo nás to, aj občanov tie predstavenia 
tešili. Spravidla sme nacvičovali v zime, 
keď nebolo toľko roboty.  
 

 To ste chodili aj po okolí, či len v dedine? 
Len v Boleráze. Ale nám to stačilo. Ľudia boli spokojní, podporovali nás. 
Peniaze, čo sme vybrali, sme venovali na nákup kníh. Nakúpili sme veľa 
kníh. Zaloţili sme aj spolok, Slovenskú ligu. Myslím, ţe Šimončič v 
„Horgose“ mal tie knihy na starosti, bola to prvá kniţnica v Boleráze. 
Neviem, čo sa za tie roky s tými knihami stalo, kam sa stratili. Jeden rok 
sme vystupovali aj v pohostinstve v Seredi a zorganizovali sme aj pred-
stavenie v Trnave. Trnava síce mala divadlo, ale to divadlo sa v tej dobe 
nepouţívalo. Aj tam sme mali úspech. Bolo to pekné, rád na to spomí-
nam... 
 

 To sú také záţitky, čo zostávajú na celý ţivot... . A teraz povedzte 
niečo o tých takých „nezbedných“ záţitkoch, lebo tých bolo iste tieţ 
dosť. Či to sa nepatrí? ...keď ste naskakovali do vlaku... 
No, boli sme poriadni nezbedníci... Ďakujem Pánu Bohu, ţe ma zachránil 
a aj v iných prípadoch. Chodil som do Trnavy na gymnázium. Keď som 
išiel neskoro a dobiehal na vlak, často som utekal a za jazdy naskakoval 
do vlaku. Raz nám aj výpravca zobral preukáţky a poslal ich do školy. 
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pokračovanie rozhovoru  z prvej strany 

Foto: internet 

CHÝBA NÁM VZÁJOMNÁ LÁSKA 

25.9.2010: Deň rodiny v našej farnosti. Na ihrisku najskôr súťažili deti a potom si navzájom  zmeralo sily osem rodín. 

Foto: archív 

Foto: Marián Indríšek 
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KNIHA GENEZIS 
Uţ po stáročia ľudí ohromuje 

najčítanejšia kniha kníh -Sväté Pís-
mo. Rozdeľujeme ho na Starý a Nový 
zákon. Obsahuje 72 kníh.      Dnes sa 
zastavíme pri prvej knihe Sv. Písma, 
knihe Genezis. Podľa tradície bola 
napísaná Mojţišom okolo roku 1200 
pred Kristom, pričom Mojţiš pouţíval 
k jej napísaniu nejaké historické pra-
mene. Táto kniha nám nechce 
a nemôţe hovoriť o tom, ako bol stvo-
rený svet. Mojţiš vo svojich piatich 
knihách opisuje udalosti, ktoré sa 
udiali storočia pred ním. Biblia hovorí 
o tom, kto stvoril svet a človeka, 
a prečo ho stvoril. Nechce odpovedať 
na otázku, ako to bolo a kedy presne 
to bolo. Treba si uvedomiť, ţe Biblia 
nie je vedecká kniha. Ani v básňach 
neskúmame prírodné vedy. 
     Začiatok knihy hovorí o stvorení 
sveta. „Na počiatku stvoril Boh nebo 
a zem“ – čo značí svet, vesmír. Slová 
svet a vesmír sa totiţ v hebrejčine, 
chudobnej na výrazy, nevyskytujú. 
Napr. slovo deň sa dá preloţiť nielen 
ako náš deň, ale aj ako obdobie. To, 
ţe nešlo o náš deň a ide len o obraznú 
reč, nám naznačuje aj prvý deň stvo-
renia, kedy bolo stvorené svetlo, hoci 
sa spomína: „a nastal večer a nastalo 
ráno, deň prvý“. Mojţiš im takto 
chcel vysvetliť, ţe to, čo je okolo nás, 
bolo Bohom stvorené a určené pre 
človeka. A aby dodrţiavali siedmy 
deň ako sviatočný - sobotu, kedy Boh 
oddychoval po stvorení. Vieme, ţe 
Boh nemusí oddychovať ako človek. 
Človek nie je náhodou prírody, bol 
stvorený Bohom. Ako to bolo, to je 
vlastne jedno. Ak by to bola náhoda, 
človek nevie, prečo má ţiť. Ak bol 
stvorený, tak mu Boh dáva určitý cieľ. 
Boli sme stvorení z lásky a aby sme 
preţívali Boţiu lásku. Preţívať Bo-
ţiu lásku znamená, ţe nám nič nechý-
ba. („Tým, čo milujú Boha, všetko 
slúţi na dobré“ Rim 8,28). Inak pove-
dané, boli sme stvorení pre šťastie. 
A to naozaj všetci hľadáme. Nemusí-
me študovať vedecké príručky, aby 
sme sa o tom presvedčili. Máme to 
kaţdý v sebe. Ak Boh stvoril človeka 
pre šťastie, dáva mu naň aj návod. 
A o tom je celé Sv. Písmo. Hovorí 
nám o láske Boha k nám a o našej 
potrebe milovať iných. V tomto je 
kresťanstvo zvlášť náročné. Pán Jeţiš 
nás vyzýva, aby sme milovali aj svo-
jich nepriateľov. A musíme uznať, ţe 
je to niekedy naozaj náročné. Ale je to 
jediná cesta k trvalému šťastiu 
a pokoju v duši. 
     Týmto článkom vás chcem po-
vzbudiť, aby ste si pri čítaní alebo 
počúvaní prvých kapitol Genezis 
uvedomili, ţe ide viac neţ len o roz-
právku.                                     - MV - 

Môžeš Boha zaprieť, preklínať, ale nemôžeš zabrániť, aby Boh ... nebol. 

Biblické okienko Téma týchto dní... 

(Ján Pavol II.) 

Zrnká múdrosti z knihy Genezis 

 A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na 
Boţí obraz ho stvoril, muţa a ţenu ich 
stvoril. Nepriateľstvo ustanovujem medzi 
tebou a ţenou, medzi tvojím potomstvom 
a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a 
ty mu zraníš pätu.“ (3,15) 

 I zavolal Pán, Boh, Adama a povedal 
mu: „Kde si?“ (3,9)  

 Potom Pán, Boh, povedal: „Nie je dobré 
byť človeku samému. Urobím mu pomoc, 
ktorá mu bude podobná.“ (2,18) 

Jeţiško chce kaţdú rodinu... Naša farnosť sa uţ po 
tretíkrát zapojila do Dobrej noviny a slovami tejto 
piesne sme začínali koledovanie. Výťaţok bol urče-
ný ľuďom v Afrike, ktorí nemajú prístup 
k vzdelaniu, zdravotníckej starostlivosti, pitnej vode 
a iným základným potrebám.  
Na sviatok Zvestovania Pána otvorilo svoje domovy 
a srdcia 31 rodín. Za koledovanie si deti vyslúţili aj 
sladké odmeny. Do Afriky z našej farnosti poputuje 
viac ako 1.300 €. Pán Boh zaplať za Vaše miloda-
ry.                                                      - R. Kováčová - 

Zvestujeme Dobrú  novinu… Distribútor drog v kostole 

     „Zlodej, distribútor drog, narkoman.“ Takto sa 
bez zábran predstavil Ernest Kováč, ktorý 19.2.2011 
navštívil našu farnosť a porozprával nám, ako mu 
Boh dal skutočnú slobodu. 
Keď sa jeho dobrý kamarát predávkoval, išlo to 
s ním dolu vodou. Začal myslieť len na seba 
a drogu. Neuvaţoval, komu drogu predá. Včas si 
však uvedomil, ţe toto nie je ţivot a súhlasil, ţe sa 
pôjde liečiť. No opäť zohnal drogy a ... neprestal. 
Vedel, ţe sám nedokáţe prestať. 
Zoznámili ho s komunitou Čenakolo, ktorá sa 
snaţí naplniť ţivot narkomanov a závislých ľudí 
prácou a modlitbou. Prekvapilo ho, ţe funguje bez 
psychológov, policajtov, stráţnikov, ţe vedúcimi sú 
bývalí narkomani, ţe kaţdý je tam dobrovoľne, ţe 
ţije z toho, čo si sama dorobí alebo dostane od dar-
cov. Pocítil, čo znamená byť odkázaný na Boha. 
Nebolo ľahké vytrvať v tejto komunite, ale ... teraz 
je slobodným človekom a drogu nepotrebuje. Vie, 
čo znamená mať skutočných priateľov. Svojej mat-
ke ďakuje nielen za svoj ţivot, ale aj znovuzrodenie. 
Celý čas sa za neho modlila. Dnes denne prosí Boha 
o pomoc, hoci sa niekedy sám z náboţenstva 
a modlitby vysmieval.                                     - MV - 

Foto: MV 

nostné šaty na krídla anjela. Vietor, ktorý dáva ľu-
ďom zrno, chlieb, ktorý sa stáva Jeţišom. Ten istý 
vietor, istého dňa 2005, silno zavial na Námestí sv. 
Petra a listoval stránkami Evanjelia na drevenej 
truhle, čo ukrýva odumreté zrnko úrody. Ján Pavol 
II. ustanovil vo všeobecnej Cirkvi, v prvú nedeľu po 
Veľkej noci, sviatok Boţieho Milosrdenstva a dal 
tak všetkým ľuďom na celom svete moţnosť spo-
znať a milovať posolstvo Boţieho Milosrdenstva, 
ktoré nie je len prostriedkom zvláštnej poboţnosti, 
ale srdcom kresťanstva. Pečať tejto misii napokon 
priloţilo samotné nebo. Smrť pápeţa totiţ prišla 
večer 2.4.2005, teda spolu s liturgickým začiatkom 
sviatku Boţieho Milosrdenstva. Moţno bola obetou 
prinesenou na oltári sveta. 
     Pár hodín po jeho smrti sa udialo ešte jedno nad-
prirodzené znamenie. Keď nesmierna „rieka“ ľudí 
v noci počula správu o jeho smrti, prichádzala na 
Námestie sv. Petra a stavala sa do niekoľko kilomet-
rového radu, aby sa posledný raz rozlúčila so slo-
vanským pápeţom. 
     V Bostone, v tom istom čase, Ivan Dragičevič, 
jedno zo “šiestich detí“ z Medţugoria, mal svoje 
kaţdodenné videnie. Ivan, ako kaţdý deň počas 
zjavenia, sa modlil so Svätou Pannou, keď sa vedľa 
nej zjavil Karol Wojtyla. Uzrel ho oblečeného 
v bielom, s pelerínou červenej farby. V tej istej 
chvíli sa Mária obrátila ku Karolovi a obaja sa 
usmiali. Keď on pohrúţený v extáze hľadel na jej 
tvár, Mária sa obrátila k Ivanovi a povedala mu 
rozţiarene: „Môj drahý syn je teraz so mnou“. 
     Karol Wojtyla bol pre naše pokolenie vánkom 
Večnosti. Cez neho Kráľ nebies prebýval medzi 
nami, neţne hladil našu tvár a niesol nás na svojich 
krídlach. 
     Ján Pavol II. dokonale vedel, akú veľkú hodnotu 
a nesmiernu moc má obeta zrodená z utrpenia. Ţivot 
Karola Wojtylu uţ od detstva rozkvital, vinul sa 
okolo kríţa, pričom ho neustále ţivili skúšky 
a utrpenie. Nikdy však neprijal postoj nešťastníka, 
nesťaţoval sa ako obeť, nevyčítal nebesiam. 
 

- B. Slezáková- 

     Všetci sme si zami-
lovali Jána Pavla II., 
keď sa 16.10.1978 
ešte ako mladý a plný 
ţivota ukázal ako 
ranné slnko na balkó-
ne Baziliky svätého 
Petra. Bol schopný 
očariť milióny mla-
dých ľudí, čo prichá-
dzali na stretnutie 
s ním vo všetkých 
zákutiach sveta. Oča-

rúval slovami a osobnosťou, vedel ţartovať a smiať 
sa spolu s nimi. Pápeţa, ktorý bol robotníkom, bás-
nikom, hercom, ktorý sa zúčastnil podzemného boja 
proti ničivej, najprv nacistickej a neskôr komunistic-
kej okupácii svojej vlasti. Pápeţ, ktorý študoval 
v tajnom seminári a ako mladý kňaz miloval horské 
túry v spoločnosti svojich študentov. Pápeţ, ktorý sa 
ako nebojácny štyridsaťročný krakovský biskup 
postavil proti šikanovaniu komunistickej tyranie, 
zúčastnil sa na Druhom vatikánskom koncile 
a potom, keď bol zvolený na apoštolský stolec, 
zmietol moloch marxistického totalitarizmu odzbro-
jujúcou silou svojho svedectva, ktoré neraz hraničilo 
s mučeníctvom. 
     Pôsobil na Petrovom stolci 27 rokov. Spôsob 
jeho modlitby bol tieţ veľmi výnimočný. Modlil sa 
šesť hodín denne. Bolo to preňho ako vzduch nevy-
hnutný na dýchanie. V posledných rokoch skoro 
nikdy nevypúšťal z rúk ruţenec. Keď sa modlil, 
zdalo sa, ţe jeho oči na niečo hľadia. Čoraz častejšie 
cítil „narastajúcu túţbu za tým dňom“, dňom stret-
nutia s pohľadom Kráľa nebies, ktorý má oči a srdce 
človeka. Jeho poézia bola akoby podvedomou pred-
poveďou toho, čo sa stane. Osloboď ma už od hla-
su, a prenikni iba zimomriavkami svojho Bytia, 
zimomriavkami vetra v zrelých klasoch. 
     Vánok vetra ho sprevádzal, keď sa vydal na cesty 
do všetkých kútov sveta uţ ako pápeţ Ján Pavol II.. 
Mnohokrát rozvial jeho biele vlasy a zmenil sláv-

Foto: internet 

Noc kostolov 

     Po prvýkrát bude na Slovensku projekt Noc kos-
tolov. Dňa 27.5. budú kostoly v Európe sprístupne-
né do noci aj s programom. Do akcie sa zapojila aj 
naša farnosť. Srdečne vás pozývame. Bliţšie infor-
mácie nájdete na    stránke  
 www.nockostolovboleraz.webnode.sk .                         - ZP- 

Reťaz deviatnikov 
     V januári sme začali v našej farnosti s reťazovou 
modlitbou Deviatnika k Boţskému srdcu Jeţišov-
mu, do ktorej sa zapojilo aţ 99 ľudí. Vytvorili sa 
dve reťaze na celý rok, jedna na polrok. Takto bude 
vo farnosti neustále prebiehať modlitba Deviatniku. 

 - MV -  

http://www.nockostolov.meu.sk
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Poďte rýchlo so mnou! 

Don Bosco vo 
svojej kancelárii 
odpovedá na listy, 
ktoré mu cez deň prišli 
od dobrodincov. Niekto klope 
na dvere. „Ďalej! Kto je to?“ 
„Ja,“ odpovedá Dominik Savio. 
Výraz jeho tváre je váţny a 
zamyslený. „Poďte rýchlo so mnou, 
je potrebné urobiť niečo dôleţité.“ 
„Teraz v noci? Kam ma ťaháš?“ 
„Don Bosco, poďte rýchlo!“ 
Don Bosco váha, ale keď sa pozrie 
na Dominika, vstane od písania, 
berie klobúk a nasleduje chlapca. 
„Sme tu,“ chlapec silno zazvoní, 
„sem máme namierené.“ 
Vo dverách je rozcuchaná ţena. 
Keď uvidí Dona Bosca, zdvihne 
ruky k nebu. 
„Môj nešťastný manţel pred 
mnohými rokmi opustil vieru a dal 
sa zapísať do protikresťanskej 
sekty. Teraz umiera. Prosí, aby sa 
mohol vyspovedať, pretoţe má 
strach objaviť sa pred Boţím 
súdom.“ 
Don Bosco príde k lôţku chorého, 
vyspovedá ho a udelí mu 
rozhrešenie. Niekoľko hodín po tom 
muţ pokojne zomiera. 
Na druhý deň Don Bosco rozmýšľa: 
„Ako mohol 14-ročný chlapec 
vedieť o tom chorom?“ Vyhľadá 
Dominika a opýta sa: „Kto ti 
povedal o tom úbohom človeku?“ 
Stalo sa niečo, čo Don Bosco 
nečakal. Dominik sa na neho 
smutno pozrel a rozplakal sa. 
Don Bosco sa uţ neodváţil poloţiť 
chlapcovi ďalšiu otázku. Pochopil, 
ţe ku chlapcovi hovorí Boh. 
 

                                   - MD -  

pre deti 

     Deň, keď je vo farnosti poklona ku Sviatosti oltárnej, 
si pamätám od detstva. Býval to sviatok v dedine. Vpre-
du v kostole stála lavica, ktorá musela byť stále obsade-
ná. Pán kostolník pochodil dedinu a oslovoval ľudí. Nik 
sa nevyhováral, všetci sa radi zúčastnili. Dokonca by sa 
boli hnevali, ak by niekoho vynechal. Ďalší rok vţdy 
začínal pri tom čísle domu, kde minulý skončil. Okrem 
„zapísaných“ sa po celý deň prichádzali modliť muţi, 
ţeny, deti, celé rodiny, kedy chceli a ako dlho chceli. 
     Poklona v našej farnosti bývala 18.12., ale minulý 
rok, po rozhodnutí biskupského úradu, bola 20.11.. Čas 
poklony sme rozdelili na hodiny a nezostávalo iné, len 
sadnúť na bicykel a obísť dedinu. Bolo treba okolo 50 
ľudí. Ţiadny problém, kaţdý oslovený súhlasil. 
     Skupinky boli zostavené z mladších aj starších ţien. 
Niektoré boli zvedavé, čo s manţelmi. „Samozrejme ho 
zober so sebou, aj celú rodinu. Veď miesta je v kostole 
dosť.“ Viacerí z mladších sa poklony zúčastnili prvý-
krát v ţivote. Smelo sa pýtali, čo je potrebné sa 
pri poklone modliť. „Modlitba je rozhovor s Bohom“, 
tak to mňa učili v škole aj doma a ja som to odovzdala 
ďalej. Kaţdý sa môţe modliť za to, za čo chce, čo ho 
teší, čo bolí, za čo chce ďakovať, o čo prosiť... 
     A reakcie? Niektoré so slzami v očiach hovorili: „V 
celom ţivote som sa tak vrúcne nemodlila ako teraz.“, 
„Keď som sa modlila, myslela som, ţe tá sviatosť patrí 
len mne.“, „Mala som pocit, ţe som tam bola 5 minút 
a nie hodinu.“, „Nezabudnite na mňa budúci rok.“, 
„Ďakujem, ţe ste ma oslovili.“ 
     Čo k tomu dodať? Pán Boh je nekonečne dobrotivý 
a láskavý. Ďakujeme za jeho milosti a poţehnania. 

- V. Portášová - 

Celodenná poklona Sviatosti oltárnej  

 

     V pastoračnom centre sa 
12.2.2011 konal prvý ročník stolno-
hokejového turnaja. Zúčastnilo sa 
ho 15 detí. Poradie: 1. Erik Klimo, 
2. Michal Tanáč, 3. Thymothy Mar-
tinkovič. Výhercom gratulujeme, 
porazených povzbudzujeme. O rok 
môţe byť poradie iné.                         

 - MV - 

Stolnohokejový turnaj 

     Opravy fary a oboch kostolíkov sa stali prioritou 
po nástupe nového pána farára. Zriadil ekonomickú 
radu a za finančného prispenia veriacich, sponzo-
rov a obecného úradu sme začali. 
     Farská budova uţ má nové okná a vstupné dve-
re, opravené podlahy, zateplený strop. Vymenilo sa 
ústredné kúrenie, kúpila sa nová kuchynská linka a 
časť nábytku. 
     Zabezpečilo sa odborné posúdenie rozsahu za-
vlhnutia múrov kostolíkov, vrátane moţností jeho 
odstraňovania. V prvej etape sa okolo kostola 
v Boleráze urobila drenáţ, aby podpovrchové vody 
nestekali ku kostolu. Na oboch kostoloch sa, 
v súlade s odborným posudkom, osekali vnútorné 
zavlhnuté omietky. Kostolík v Klčovanoch má 
nové vstupné dvere do sakristie.  
     Všetky práce sme mohli uskutočniť predovšet-
kým s poţehnaním nášho Pána. Ďakujeme všet-
kým, ktorí priloţili ruku k dielu - brigádou, finanč-
nou čiastkou. Srdečné Pán Boh zaplať! 

- Š. Porubčan - 

KRSTY 10  

Boleráz 8 chlapci 5 

Cudzí 2 dievčatá 5 

POHREBY 20  

Boleráz 13 muţi 8 

 ţeny 5 

Klčovany 7 muţi 2 

 ţeny 5 

SOBÁŠE 2  

Boleráz 2 

1.sv. prijímanie 14 detí  

Boleráz 12, Klčovany 2 
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na vek, choroby... Hlavný program sa kaţdý deň 
začína od 18.00 hod. modlitbou sv. ruţenca. Kňazi 
z rôznych štátov sa striedajú pri jednotlivých de-
siatkoch, kaţdý sa modlí vo svojom jazyku. 
O 18.40 hod. modlitby pútnikov i kňazov stíchnu. 
Je to hodina Panny Márie, čas, kedy sa údajne 
zjavila vizionárom. Poboţnosť pokračuje ruţencom 
a sv. omšou. Evanjelium sa číta v jazyku kaţdé-
ho pútnika. Po sv. omši sú adorácie – k sviatosti 
Oltárnej, ku sv. kríţu. Sú to úţasné záţitky, ktoré 
zostávajú v pamäti do smrti. 
     Navštevujeme aj Majčino selo (Matkin domov), 
stredisko pre povojnové siroty, ktoré tu ţijú ako 
jedna rodina a navzájom si pomáhajú. Časť z nich 
uţ dospela, zosobášili sa a ţijú tu aj so svojimi 
rodinami. Zastavíme sa aj v zariadení Cenakolo 
(Večeradlo), kde ţije komunita chlapcov a muţov, 
ktorí boli drogovo závislí. Dobrovoľne sa tu zbavu-
jú závislosti, pričom ich liečba pozostáva 
z modlitby a práce okolo ich obydlí. Ţivia sa vlast-
nou prácou, z produktov, ktoré si dorobia alebo 
dostanú darom od pútnikov. 
     Odchádzame. V kaplnke, na spoločnej sv. omši 
s ostatnými slovenskými pútnikmi, dostávame po-
ţehnanie a trošku smutní sa lúčime s Matičkou. 
Počas spiatočnej cesty sa zastavíme pri mori, nie-
ktorí sa kúpu, iní si uţívajú svoj prvý pobyt pri 
tejto veľkej vode.                 

- V. Portášová - 

Medžugorie (bosniansky – Međugorje) je mestečko 
s vyše 4.000 obyvateľmi, ležiace na západe Bosny 
a Hercegoviny (asi 25 km juhozápadne od Mostaru), 
neďaleko hraníc s Chorvátskom. Šesť mladých ľudí nad 
miestom, ktoré volajú Podbrdo – vrch zjavenia, 
24.6.1981 údajne videlo mladú ženu s dieťaťom 
v náručí, ktorá im rukou ukazovala, aby sa k nej priblí-
žili ,no kvôli strachu to neurobili. O deň neskôr štyria 
z nich cítili, že musia ísť na to miesto. V ten deň sa pod-
ľa ich tvrdenia s Pannou Máriou modlili a rozprávali. 
Prvé slová, ktoré podľa mladých vizionárov Panna Má-
ria povedala svetu, boli: „Pokoj, pokoj, pokoj – iba 
pokoj! Pokoj musí zavládnuť medzi Bohom 
a človekom, a medzi ľuďmi navzájom.“ Hlavné posol-
stvá sú pokoj, viera, obrátenie, modlitba, pôst.                                       
(Zdroj: Wikipédia) 
 

     Je jesenné popoludnie, štvrtok 16.9.2010 a my začí-
name našu cestu. Okrem pútnikov z Bolerázu aj veriaci 
z Pobedíma. Sediac v pohodlnom autobuse si cestu 
spríjemňujeme mariánskymi piesňami a modlitbami. 
     V skalách horského masívu Biokovo na Makarskej 
riviére je vybudovaných niekoľko kaplniek. Jedna 
z nich pripomína Lurdy, preto pútnici tomuto miestu 
hovoria aj Malé Lurdy. Poboţnosť kríţovej cesty, 
v sprievode nášho duchovného otca, v nás zanecháva 
hlboké záţitky. 
     Medţugorie. Uby-
tovanie je síce trošku 
ďalej od kostola, ale 
to vôbec nevadí. 
Koná sa tu mnoţstvo 
poboţností: v kostole, 
v kaplnke, na cintorí-
ne, vonku – na vrchu 
zjavenia Podbrdo, na 
hore Kriţevac. Mod-
liac sa sv. ruţenec 
zvládame výstup 
na vrch zjavenia, 
pri poboţnosti kríţo-
vej cesty hladko vy-
stupujeme na horu 
Kriţevac...zabúdame Foto: MV 

Púť do Medžugoria 

O nás, pre nás 


