
Čas prázdnin a dovoleniek. 
Najviac sa radujú asi deti, ale aj 
dospelí sa tešia na čas voľna pre 
seba a svoju rodinu. 

Bohuţiaľ, dnes uţ dovolenka 
nie je vţdy dňom radosti a pokoja. 
Často sa stretávame s tým, ţe 
chorý človek sa „nedá vypísať“ 
lekárom, ale čerpá finančne vý-
hodnejšiu dovolenku. A tak na-
miesto uţívania voľna sníva 
v posteli. Kdesi som čítal, ţe ľu-
dia pracujú na úkor zdravia, 
aby si zarobili na lieky, ktoré 
budú potrebovať.  

Čas voľna je aj Boţím naria-
dením. Boh chce od človeka, aby 
sa v nedeľu zastavil a pouvažoval 
nad svojím ţivotom, nad tým, čo 
mu vlastne prináša pokoj. Sám 
Pán Jeţiš hovorí apoštolom, ktorí 
sa vrátili z ohlasovania, aby išli 
do ústrania a odpočinuli si. 

Ţijeme zrýchlenú dobu. Od 
malička sme motivovaní výkonmi. 
Budeš sa dobre učiť - dostaneš 
odmenu. Budeš poslúchať - pôjdeš 
na výlet. Podáš výkon - niečo 
znamenáš. Svet nám diktuje, že 
dôležité je mať a nie byť. A to je 
často veľká loţ. Ţiaľ, často to 
takto funguje. V skutočnosti Pán 
Boh od nás nepoţaduje výkon. On 
nie je policajt, vedúci v práci. 
Zveril nám tento svet, a chce, 
aby sme sa oň starali. Vidíme 
však, ţe svet rozkazuje nám a nie 
my jemu, čo povaţujem za chybu, 
mylný pohľad. 

Človek musí byť ostraţitý, aby 
sa nenechal strhnúť vírom uponáh-
ľanej doby. Musí zvaţovať, čo je 
naozaj potrebné a čo je na škodu 
veci. Niekto pracuje do večera, 
aby sa mala rodina dobre, nevi-
diac, ţe rodina potrebuje jeho 
a nie jeho peniaze. Prečo boli 
niekedy ľudia spokojnejší a ţili 
pritom v biede? Mali to, čo sa 
nedá kúpiť v žiadnom obchode – 
lásku, seba pre druhých. Viem, 
ţe to nie je také jednoduché, ako 
tu píšem, ale iste mi dáte 
v mnohom za pravdu. 

A tak vám všetkým prajem, 
aby ste preţili pekné chvíle prázd-
nin a dovoleniek. Aby sme nemu-
seli raz počuť, ţe síce sme 
v živote rýchlo bežali, ale zlým 
smerom.  

-MV- 

Farnosť Boleráz, filiálka Klčovany                                                 Letné vydanie 

Číslo: 2/2011                                                    Ročník: 1                                                              30. jún 2011 

Pokračujeme v rozhovore s Prof. Ing. Dr. techn. Petrom Dani-
šovičom, Dr. h. c., ktorý sa 1.6.2011 dožil významného život-
ného jubilea 104 rokov.  

V mene všetkých občanov Bolerázu Vám, pán profesor, praje-
me všetko najlepšie, veľa zdravia a Božieho požehnania. 
Do ďalších dní Vášho života želáme veľa optimizmu a životné-
ho elánu, aby ste svoje skúsenosti a rady mohli aj naďalej 
odovzdávať svojim nasledovníkom. 

Slovo čitateľovi: 

prestávka pri kaplnke, na ceste medzi Prievalmi a Borským 
Mikulášom. Do Šaštína sa prichádzalo v podvečer. Ľudia si 
stravu niesli so sebou a spali v súkromí. Hlavná sv. omša bola 
v nedeľu o 10.00 hod.. Popoludní išli pútnici na Kalváriu, 
večer pripravovali program Saleziáni. Z púte sa odchádzalo na 
Svätodušný pondelok, po rannej sv. omši. Veriaci prichádzali 
domov podvečer a s domácimi sa vítali podaním ruky 
a slovami: „Aby ste boli účastní Panny Márie Šaštínskej.“. 
V máji alebo v júni celá dedina ţila oslavou prikázaného sviat-
ku Božieho Tela, ktorý je oslavou Eucharistie a vyjadrením 
úcty k Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom chleba a vína 
vo Sviatosti oltárnej. Slávi sa vo štvrtok po sviatku Najsvätej-
šej Trojice alebo v nasledujúcu nedeľu a oddávna je spojený 
s procesiou. Symbolicky sa tak oznamuje svetu tajomstvo 
Jeţišovho Tela a Krvi, na ktoré sa počas kaţdej sv. omše pre-
mieňa chlieb a víno. V dedine bývali postavené štyri oltáre, 
ktoré pripravovali a vyzdobovali štyri rodiny (Černá, č. d. 17; 
Dusíková, č. d. 591; Kormúthová, č. d. 446 a Vraţičová, 
č. d. 156). Po sv. omši kráčali veriaci spievajúc náboţné pies-
ne v slávnostnom sprievode na čele s kňazom, ktorý pod bal-
dachýnom niesol monštranciu s Eucharistiou, od oltára 
k oltáru. Baldachýn niesli hasiči. Pred ním kráčali dievčatá, 
oblečené v krojoch alebo v sviatočných šatách a v rukách 
niesli košíky plné kvetov, listov a trávy, sypali ich na cestu 
pred kňazom. Pri kaţdom oltáriku sa konala krátka poboţnosť. 
Od štvrtého oltárika sa celá procesia vrátila do kostola, kde sa 
zaspievalo slávnostné Te Deum – Teba Boha chválime. 
Aj na sviatok Božského Srdca Ježišovho bývala procesia. Pri 
oltáriku, ktorý stával pred domom rodiny Vidašičovej, sa ko-
nala krátka poboţnosť. 
Po týchto sviatkoch sa ľudia začali pripravovať na letné práce 
a zber úrody.                                                           
                   -A. Belicová- 

Zvyky od Veľkej noci aţ po leto sú spojené 
najmä s prácou na poli, ktorá vrcholila ţatvou 
a doţinkami. Začiatkom jari, okrem prác na 
poli, najmä sejby, zvykli ľudia čistiť aj poľné 
cesty, studničky a potoky. Polia oţívali pracu-
júcimi roľníkmi a ich zvieratami, na lúkach 
mali svoje zábavy deti. Hrali sa s hlinenými 
guľkami (po našom „lamorkami“ alebo 
„glamorkami“), dievčatá zbierali lúčne kvety 
a z púpavy si vili vence, chlapci vyklepávali 
píšťalky z vŕbových prútov. 
Na deň sv. Marka bývala procesia do blízke-
ho poľa, ľudia sa modlili za úrodu a svätili sa 
oziminy. Kňaz symbolicky posvätil všetky 
štyri svetové strany a kaţdý účastník si kúsok 
oziminy vloţil do modlitebnej kniţky. 
Večer pred sviatkom prvého mája sa stavali 
máje. Boli vyrobené z vysokých stromov, 
dovezených z hája. Stromy sa očistili od kôry 
a konárov, len na vrchu zostala koruna, ktorá 
sa vyzdobila farebnými stuhami. Večer alebo 
v noci stavali máj mládenci pred domom slo-
bodnej dievčiny. Ak dievča vedelo o príprave 
mája, darovalo im fľašu pálenky, ktorú uviaza-
li do koruny mája. 
Máj bol vţdy mesiacom zasväteným Panne 
Márii. V kostole sa denne modlili litánie 
k úcte Panny Márie. Dievčatá zbierali lúčne 
kvety a kytice z nich nosili k obrázkom Panny 
Márie, vyzdobovali nimi Boţie muky a kríţe 
v chotári. Zvykli sa posväcovať aj sochy svä-
tých, ku ktorým sa potom ľudia chodili mod-
liť. 
Začínalo sa obdobie pútí - veriaci sa vydávali 
na pešie púte najmä do Šaštína a do Marianky, 
pešo a na vozoch sa putovalo aj do rakúskeho 
Mariazellu. Deti, ktoré by také dlhé púte nevy-
drţali, zvykli chodiť v nedeľu popoludní pešo 
ku kaplnke do Igramského hája. Moju generá-
ciu väčšinou sprevádzala pani I. Bachratá. 
Tradičná pešia púť z Boleráza do Šaštína sa 
konala na sviatky Zoslania Ducha Svätého a 
trvala 3 dni. Z dediny sa odchádzalo v sobotu 
po sv. omši, kostolné zvony zvonili. Trasa 
viedla cez Bukovú a Borský Mikuláš, pričom 
pútnici sa klaňali kríţom, Boţím mukám 
a kostolom, ktoré mali na ceste. Na čele sprie-
vodu sa niesol kríţ a dve zástavy, vpredu krá-
čal muţ („modleník“), ktorý predriekal modlit-
by a predspevoval pútnické piesne. Prvý od-
dych býval pri Bukovskej vápenke, obedňajšia 

OD VEĽKEJ NOCI DO ŽATVY 

PETER DANIŠOVIČ 
Predstavujeme vám... 

Ako sa žilo kedysi... 

rozhovor prinášame na ďalšej strane 

Foto: archív 
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CHCEM TEBA, NIE    
TVOJE PENIAZE 

je, ţe máme zdroj pitnej vody, ktorý sa nedá kúpiť. Máme moţnosť tými-
to 15 kubíkmi zásobiť nielen Bratislavu, ale aj Moravu, lebo sme im to 
sľúbili. 
 

 Navštevovali ste Vášho brata, kňaza Alojza? Získavali ste od neho 
počas Vášho života duchovnú posilu? 

Veľmi často. Dokonca som za ním chodil, aj keď bol vo väzení - 
v Močenku, v Podolínci, v Kladne....  

 Nemali ste nepríjemnosti, keď ste mali brata kňaza? 
Samozrejme, mal som. Nikam ma nepustili, ... pretoţe som nevstúpil ani 
do strany. Vyviezť ma nemohli, lebo ma potrebovali, ale hlavne ma za-
chránila Handlová ... V roku 1961, keď môj starší syn emigroval, vtedy 
chceli, aby som išiel k lopate – lenţe nebolo nikoho, kto by sa bol ujal 
Handlovej. Vtedy tam bol veľký zosun, zvolali tam hydrológov z celej 
republiky. Bolo nebezpečenstvo, ţe sa pretrhne „Dedičná štôlňa“, ţe sa 
pretrhne ţelezničné aj cestné spojenie. Bolo to strašné. Hrozilo, ţe celá 
časť „Handlová – juh“ bude zmetená z povrchu zemského. Geológovia 
povedali, ţe je potrebné to najskôr preskúmať a potom povedia, čo sa má 
robiť. Ja som im povedal, čo treba urobiť ako prvé – veď ma tam drţali 
a ja som dostal šancu. Vtedajší predseda vlády Široký rozkázal: 
„Zavolajte Danišoviča, nech vám povie, čo máte robiť.“ ......... Handlová 
ma zachránila, to ţe som sa ujal záchranných prác v Handlovej. Potvrdili 
to aj dvaja špecialisti, ktorých doviezli z Moskvy a ktorí potvrdili, ţe 
jedine môj názor je realizovateľný. Ale okrem toho, ţe som zachránil 
Handlovú, v roku 1962 bol ďalší obrovský zosun v Riečnici. Opäť ma 
pozvali, aby som zachránil Riečnicu. Vtedy som ani nevedel, kde je Rieč-
nica, ale musel som tam nastúpiť...... To ma zachránilo, napriek tomu, ţe 
mi syn utiekol za hranice.....  

 Nepremýšľali ste, že odídete aj Vy z republiky? 
Mohol som ... Aj som delimitačnú líniu prekročil, chcel som navštíviť 
ľudí, ktorí utiekli po vojne, ale mal som starosť o rodinu, lebo rodinu som 
nemohol nechať len tak. 

 Čo by ste odkázali mladým? Človek, keď je mladý, niektoré veci 
nerobí správne, urobí chyby, potom to možno ľutuje - načo by si 
mali dávať pozor? 

Mali by mať svedomie, pretoţe svedomie uznával aj Sokrates. Sokrates 
učil svojich ţiakov, aby počúvali svedomie... nie srdce, ani mozog.... no 
nepodarilo sa mu to. Sokrates si myslel, ţe ľudia, jeho ţiaci, získavajú na 
vedomostiach, a tým sa stanú lepšími. No v tom sa mýlil, lebo jeho ţiaci 
sa učili múdrosti, ale vyuţili ju na páchanie zločinov. Aj teraz máme 
strašne mnoho ľudí... Ja, keď som sa trápil so záchranou slovenského 
národa, no tak som mal k dispozícii – dajme tomu - maximálne desať 
inţinierov. A dnes by som povedal, ţe vo vedeckej rade technickej uni-
verzity máte k dispozícii moţno tisíc inţinierov. A kde sú tí inţinieri? 
Tisíc – dvetisíc - a tých necháte len tak? Vo vedeckej rade mi odpovedali, 
ţe oni nemôţu urobiť nič, politici a parlament ich nepočúvajú... Ja som to 
zaţil,... viem, ţe napríklad v Handlovej museli počúvať mňa, napriek 
tomu, ţe vedeli, ţe ja nie som v strane. Ale dnes politici týchto odborní-
kov - inţinierov, nepočúvajú,.... 

 Pán profesor, čo dnes, podľa Vášho názoru, chýba ľuďom? 
Vzájomná láska, ... To som sa dozvedel na Orave – všetci ľudia tam ţili 
vo vzájomnej láske, úcte, ... Táto vzájomnosť a súdržnosť medzi ľuďmi, ... 
to nám chýba. Neviem, ako je to v Boleráze, či je tam ešte láska vzájom-
ná ...  Ja som bol presvedčený, ţe príklad presvedčuje, že ja mám dať 
príklad, ktorý pritiahne iných. Nie slová, kázanie, ... ale príklady nás 
povedú ďalej. V dnešnej ideológii je veľa chýb. Začať treba od škôl, naj-
mä tam by mali prevziať celkom inú ideológiu ako je teraz. Je treba, aby 
sa na školách začala vychovávať nová mládež. Lebo terajšia mládeţ nie 
je dobrá. Musíte začať, aj s tými mojimi doporučeniami, .... len či sa toho 
niekto ujme alebo nie .... Ja o tom rozhodnúť nemôţem .... ja nerozhodu-
jem o našich školách, o našej mládeţi... Tam je treba, u detí a u mladých 
je treba začať ... 

 Ďakujeme Vám za rozhovor. 

 Pán profesor, celý svoj profesijný život ste prežili v Bratislave. Ako 
si spomínate na II. svetovú vojnu? 

Poviem Vám jeden príbeh. Keď Nemci obsadili Devín a Petrţalku, vojaci 
obsadili aj Sihoť (vtedy sa volal Käsmacher), ostrov, kde mala Bratislava 
asi 5 studní. Z nich bola zásobovaná celá Bratislava pitnou vodou. Ne-
meckí vojaci však nechceli pustiť našich strojníkov k tým studniam – 
nemohli obsluhovať čerpacie stanice. Prišli za mnou (bol som vtedy ich 
šéfom), ţe keď sa nič neurobí, Bratislava bude ešte ten deň bez vody, aby 
som niečo robil.... Išiel som za spojovacím dôstojníkom Čatlošom 
a ţiadal ho, aby zakročil u nemeckého veliteľstva, aby ostrov Sihoť uvoľ-
nili. A on hovorí: „Čo ste sa zbláznili? Ako ja môţem na nemeckom 
veliteľstve niečo dokázať? Keď chcete, choďte za prezidentom Tisom.“. 
Išiel som za Tisom, oznámil mu, čo sa deje - ţe Bratislava bude bez vo-
dy. A on mi hovorí: „U vojska ja neznamenám nič.“. Išiel som teda za 
Ing. Karmazínom, ktorý bol riaditeľom nemeckej menšiny na Slovensku 
a ktorý sa potešil, ţe som prišiel za ním. Vyloţil som mu situáciu a on si 
zavolal do Viedne Seyss-Inquarta, veliteľa pre celé Rakúsko. Popísal mu 
situáciu, povedal, ţe som u neho a čakám na okamţité rozhodnutie. Pove-
dal: „Počkajte pri telefóne.“. Okamţite sa spojil s Hitlerom a po dlhom 
rozhovore mi oznámil, ţe ešte dnes nemecké vojsko uvoľní ostrov Sihoť. 
Ja som mu pekne poďakoval. Viem, bola to trúfalosť, ale musel som ísť 
na doraz .... Hitler neHitler, ľudia potrebovali vodu, aj ju mali.......... 

 Akým spôsobom prežívala Vaša rodina päťdesiate roky minulého 
storočia? 

Veľmi mi pomohol istý Lukačovič, ktorý pochádzal z Trnavy a za prvých 
socialistických vlád bol povereníkom. On ma zachránil, aj za to, ţe tu 
bývam, ďakujem jemu. V tej dobe - to bolo v roku 1952 - všetkých stavi-
teľov, ale vlastne všetkých inteligentov, vyviezli z Bratislavy. Mňa chceli 
vyviesť na majer Gasta Pusta pri Rimavskej Sobote. Išiel som za Lukačo-
vičom a povedal som mu, či pre tento štát bude lepšie, keď budem niekde 
v zapadákove, bez roboty, alebo budem ďalej robiť pre tento štát. On 
zakročil a mňa jediného nechali tu v tomto byte. Lukačovič ma zachránil, 
som mu za to vďačný. 

 Už v tom čase ste mali niečo aj s Dunajom? 
V roku 1952 uţ bolo rozchýrené, ţe Danišovič je človek, ktorý chce spú-
tať Dunaj a oni sa vtedy báli. Nechcem sa chváliť, ale je isté, ţe keby 
som sa ja nebol narodil 1. júna 1907 v Boleráze, tak Slovensko by dnes 
nemalo Oravskú priehradu, nemalo by Hričov, Hrušov, Povaţskú Bystri-
cu, nemalo by elektrárne Ilava, Dubnica, Madunice.... toto všetko. Mne 
môţu ďakovať. Ani Gabčíkovo by nebolo... 

 Ktoré z Vašich diel, ktoré ste postavili, sa Vám najviac páči? 
Môţem povedať, ţe mi všetky tie diela prirástli k srdcu, pretoţe mnoho 
a mnoho nocí som pre viaceré nemohol spať. Napríklad, keď sme stavali 
hydroelektráreň Ilava – tak moţno v 5 alebo 6 obciach nemali ľudia čo 
piť, nemali ţiadnu vodu. Bola to zúfalá situácia... Ja som nemohol spať, 
pretoţe som im nevedel pomôcť. 

 Prečo nemali vodu? 
Pretoţe predtým sa stavali Ladce, stavitelia úspešne zvládli vodu, ja som 
začal stavať Ilavu a ja som tú vodu nevedel zvládnuť .... vyčerpal som 
všetku vodu zo stavebnej jamy, ale v tých obciach zostali bez vody v 
studniach. Vyčerpaním vody sa zníţila hladina podzemnej vody a ja som 
stál pred dilemou - buď budem pokračovať v stavbe a nechám tých ľudí 
bez vody, alebo.... no zúfalé.... 

 Odkiaľ prichádza do Bratislavy voda dnes? 
Pokiaľ ide o Gabčíkovo – my sme na protesty Maďarov zdvihli hladinu 
na Dunaji pod Bratislavou na výšku 131 m n. m. a táto zvýšená hladina 
nám zvýšila zásoby podzemnej vody. Predtým hladina podzemnej vody 

pod Bratislavou stále klesala. Jej ná-
sledkom sa vysušili vedľajšie ramená, 
vyschli lesy, bolo treba niečo robiť. 
Ale tu v prvom rade nešlo ani o tie 
lesy ani o tie vyschnuté ramená, tu 
išlo o vysychajúci zdroj pitnej vody. 
Podzemná voda klesala tak, ţe na-
miesto pre Bratislavu potrebných 15 
kubíkov za sekundu sme mali 
k dispozícii len 3 kubíky za sekundu. 
Museli sme zachrániť podzemnú vodu 
tak, ţe sme zdvihli hladinu pod Brati-
slavou na 131 m n. m. a udrţiavame 
ju. To je najväčší zisk - nie to, ţe 
vyrábame elektrickú energiu. Za vyro-
benú energiu máme trţbu ročne asi 
2,5 miliardy Sk, ale najpodstatnejšie 
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pokračovanie rozhovoru z predchádzajúceho čísla 

CHÝBA NÁM VZÁJOMNÁ LÁSKA 

Foto: internet 

Foto: internet 
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JEDNA OTÁZKA, DVE ODPOVEDE! 

Istý starec sedel pri 
vstupnej bráne 
mesta. Prišiel k 
nemu mladík a 
spýtal sa ho: „Nikdy som 
v týchto končinách nebol. Akí sú 
obyvatelia tohto mesta?“ Starec 
odpovedal otázkou: „Akí boli 
obyvatelia mesta, z ktorého 
prichádzaš?“ „Egoistickí a zlí. Kvôli 
tomu som odtiaľ odišiel,“ povedal 
mladík. „Nuţ takí sú aj obyvatelia 
tohto mesta,“ odvetil starec. 
O chvíľu prišiel iný mládenec 
a poloţil starcovi rovnakú otázku 
a starec reagoval opäť otázkou: 
„Akí boli obyvatelia mesta, z 
ktorého prichádzaš?“ Chlapec 
povedal: „Boli dobrí, štedrí, 
pohostinní a čestní. Mal som tam 
veľa priateľov. Stálo ma veľmi veľa 
námahy odtiaľ odísť.“ „Aj 
obyvatelia tohto mesta sú takí,“ 
uzavrel starec. Mladík odišiel 
s úsmevom na tvári. 
Blízko stál stánok obchodníka, 
ktorý si vypočul oba starcove 
rozhovory. S výčitkou sa obrátil na 
starca: „Ako môţeš dať na rovnakú 
otázku dve úplne odlišné 
odpovede?“ 
„Vieš, kaţdý z nás nosí svoj svet v 
sebe. Kto nevedel nájsť dobro inde, 
nenájde ho ani tu. Ak nemá pokoj 
vo svojom srdci, ťaţko ho nájde 
mimo seba.“                     -P.Timko- 

mladým 

Aj naša farnosť sa pridala k projek-
tu Vypni telku zapni seba. Jej cie-
ľom bolo pripraviť pre deti program 
na kaţdý deň, aby si rozvíjali svoju 
osobnosť a medziľudské vzťahy.  
Počas tohto týţdňa sa deti snaţia 
vynechať pozeranie televízie a hry 
na počítači.                              -MV- 

VYPNI TELKU, ZAPNI SEBA 

NÁJDI VO VETÁCH PÚT-

NICKÉ MIESTA: 

*Pomóóóc! Horí moja stodola.  
*Mária Calas si sieň národného 
divadla obzerala s veľkým záuj-
mom.  
*Viktor vie toho príliš málo, aby 
mohol dostať dobrú známku. 
*Bilancia nového produktu nedo-
padla podľa predpokladov.  
*Ţijú  ešte v meste Chatušaš tí ne-
pekní egyptskí lekári?  
*Anna, prečítaj si postup a dovaríš 
túto sviatočnú polievku!  

NOC KOSTOLOV 

BUDUJEME A OPRAVUJEME NÁM ZVERENÉ  

Projekt sa začal pred siedmimi rokmi vo Viedni, s cieľom pripome-
núť, ţe kostol je tu naozaj pre kaţdého a priblíţiť kresťanstvo širo-
kej verejnosti ako ţivú, zaujímavú a modernú vieru. V chráme sv. 
Michala Archanjela v Boleráze otvorili program 27.5.2011 o 1800 
hod deti a birmovanci divadlom „Jeţiš a deti“ a bábkovým divadiel-
kom na motívy bájky „O levovi a myške“ pod vedením Mgr. J. 

Porubčanovej. Vdp. M. Vivodík odslúţil svätú omšu a nasledovalo 
vystúpenie ľudovej hudby Brezina, pod vedením PhDr. L. Danišo-
vej. Od 1945 do 2100 hod. si ľudia mohli pozrieť zvonicu a povalu 
s výstavkou detských prác. V priestore sanktuária návštevníci obdi-
vovali liturgické predmety a v sakristii liturgické odevy. Mnohí 
ocenili ochutnávku omšového vína pripravenú pri kazateľnici. V 
zadnej časti kostola prebiehali tvorivé dielne: práca s hlinou, drô-
tom, maľba na sklo či kamienky. Najväčší záujem bol zo strany 
detí. Atmosféru dopĺňala aj výstava výtvarných diel a výrobkov s 
kresťanskou tematikou: výber z tvorby známeho grafika a nášho 
rodáka PaedDr. J. Dusíka (grafika, kombinovaná technika); jeho 
sestry PaedDr. G. Hornáčkovej – Dusíkovej (kresba, pastel); maľo-
vané obrazy od rodáčky Mgr. V. Holickej; maľbu na sklo a hodváb 
Mgr. J. Mackovčínovej; plastiky z dreva v kombinácii s drôtom od 
I. Slezáka a figurálnu keramiku Z. Pinčekovej. Od 2100 do 2130 hod. 
vdp. M. Vivodík prezentoval históriu farského kostola a kostolíka 
v Klčovanoch a nasledovalo vystúpenie farského spevokolu pod 
vedením Mgr. V. Fandela. Bolo uţ po 2200 hod., keď sa v prítmí 
kostola niesla modlitba slávnostného ruţenca, sprevádzaná video-
projekciou jednotlivých zastavení a hlbokými myšlienkami Vdp. 
Vivodíka. Striedali sa recitované a spievané desiatky (spev a hra na 
gitare Mgr. V. Fandel). Záverečnou bodkou za niekoľkohodinovým 
programom prvej Noci kostolov v Boleráze bolo poţehnanie, ktoré 
duchovný otec udelil všetkým tým, čo vytrvali aţ do konca. Počas 
celej akcie bolo pred kostolom pripravené občerstvenie. 
Záverom chcem úprimne poďakovať všetkým návštevníkom 
(napočítali sme ich 269), nášmu duchovnému otcovi Vdp. M. Vi-
vodíkovi, ĽH Brezina, výtvarníkom, spevokolu, malým i mladým 
hercom, celému realizačnému tímu a všetkým, ktorí prispeli na 
občerstvenie alebo inak pomohli. Všetci účinkujúci mali z Noci 
kostolov veľmi krásne pocity a hlboké záţitky, a tak pevne verím, 
ţe láska, ktorú sme od Pána dostali, sa nás všetkých dotkla. Srdečná 
vďaka!                                                                        
          -Z. Pinčeková- 

Práce na farských objektoch pokračujú, na budove farského úradu 
došlo k malým úpravám kúpeľne. V kostole Sv. Michala archanje-
la sme pred Veľkou nocou sprevádzkovali sociálne zariadenie, vrá-
tene ohrevu teplej vody. Osekaním vonkajších omietok sme pokra-
čovali v sanácii zavlhnutých stien. Pred akciou „Noc kostolov“ sme 
urobili drobné opravy na schodisku a drevených podlahách 
v povalových priestoroch a zabezpečili ich osvetlenie. Zistili sme, 
ţe v krátkom čase bude potrebné opraviť strechu - miestami zateká. 
Kostolík v Klčovanoch je našou prioritou – odviedli sme daţďové 
vody z okolia kostolíka do kanalizácie, urobili prípojku vody 
a kanalizácie, a zabezpečili teplú a studenú vodu, osekali sme von-
kajšie zavlhnuté a zasolené omietky. Do kostolíka bola vyrobená 
a dodaná nová spovedelnica. Musíme však riešiť vykurovanie 
(moţnosti uţ boli diskutované s odborníkmi). 
Prebiehajú výberové konania na dodávateľa okenných výplní 
(výrobu a výmenu) na obidvoch kostoloch. A čaká nás aj realizácia 
vnútorných i vonkajších omietok a príprava kostolov na novú úpra-
vu vonkajších fasád a vnútorných maľoviek. 
Pevne verím, ţe tieto snahy budú úspešne naplnené. Srdečné poďa-
kovanie a Pán Boh zaplať za každú pomoc!              
            -Š. Porubčan- 

Knihou Exodus pokračujeme 
v nazeraní do tajuplnej knihy kníh Bib-
lie. Je to druhá kniha Biblie a zároveň 
aj druhá kniha Mojžišova (Exodus t.j. 
východ, odchod). Opisujú sa v nej uda-
losti o otroctve Izraelitov v Egypte, 
ich zázračné vyslobodenie, cesta púš-
ťou do zasľúbenej zeme aţ po vyhláse-

nie zákona na Sinaji a postavenie 
prvého svätostánku. Prvé kapitoly 
opisujú príbeh Mojţiša, ktorému Boh 
zjavuje svoje meno Jahve t.j. „Som, 
ktorý som“ a povoláva ho vyviesť Izra-
elitov z otroctva. To sa Mojţišovi poda-
rilo aţ po 10. egyptskej rane, ktorú si 
Ţidia pripomínajú dodnes ako Veľkú 
noc. Nadšenie vyslobodených Ţidov 
klesalo rovnomerne s útrapami na ceste 
púšťou. 

Druhá časť knihy vymenúva všet-
ky predpisy pre Ţidov, čo by mohlo 
čitateľov ľahko odradiť od čítania. 
V 32.kapitole sa píše: Mojžiš dostáva 

na vrchu Sinaj predpisy pre svoj 
národ. Dolu pod kopcom ho čakali 
Ţidia a keďţe dlho neprichádzal, naho-
vorili Árona, aby im urobil boha, ktorý 
ich povedie púšťou. Takto si uliali teľa 
zo zlata hovoriac: „Toto je tvoj boh, 
Izrael, ktorý ťa vyviedol z Egypta“. Po 
40 dňoch Boh hovorí Mojţišovi: 
„Urobili si liate teľa, klaňali sa mu, 

priniesli mu obetu a vykrikovali: 
„Toto je tvoj boh, Izrael, čo ťa vyvie-
dol z egyptskej krajiny“. Všimnime si, 
ţe Izraeliti si neurobili nového alebo 
iného boha, hovoria, ţe je to ich Boh, 
čo ich vyviedol z otroctva. Ale sám 
Boh to takto nevnímal. Čo sa tu stalo? 
Izraeliti si prispôsobili svojho boha. Aţ 
tak, ţe sa mu uţ nepodobal. Hoci si to 
sami nechceli priznať. 

Nestáva sa aj dnes niečo podobné? 
Koľkokrát sa môţeme stretnúť s ľuďmi, 
ktorí o sebe tvrdia, ţe sú hlboko veriaci, 
ale do kostola nechodia, či robia veci, 
ktoré s vierou nemajú nič spoločné. 
Vidíme tu to pripodobnenie? Sami si to 
neuvedomujú a sú spokojní so svojím 
bohom, ktorý je však práve tak bezmoc-
ný, ako ten vymyslený Izraelov boh na 
púšti. Keby Izraeliti dôverovali zlaté-

mu teľaťu, nakoniec by s ním zomre-
li na púšti. Nuţ prajem nám všetkým, 
aby sme sa nenechali oklamať a vždy 
nanovo hľadali Božiu tvár. A čítanie 
Sv. písma nám v tom určite pomôţe. 

         -MV- 

Biblické okienko 

KNIHA EXODUS 

Zrnká múdrosti z knihy Exodus 
*Ja, Pán, tvoj Boh, som ţiarlivý Boh, 
ktorý tresce neprávosti otcov na 
deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia 
u tých, čo ma nenávidia, milosrdenstvo 
však preukazuje aţ do tisíceho 
pokolenia tým, čo ma milujú 
a zachovávajú moje príkazy. /20,5/ 

*Ak teraz budete poslúchať môj hlas 
a ak zachováte moju zmluvu, tak mi 
budete medzi všetkými národmi 
zvláštnym majetkom – veď mne patrí 
celá zem - a budete mi kráľovským 
kňazstvom a svätým národom! /19,4/ 

Téma týchto dní... 

Správne odpovede: Orvieto, Šaštín, 
Assisi, Rím, Padova, Lanciano 

Foto: MV 



Čas prázdnin a dovoleniek. 
Najviac sa radujú asi deti, ale aj 
dospelí sa tešia na čas voľna pre 
seba a svoju rodinu. 

Bohuţiaľ, dnes uţ dovolenka 
nie je vţdy dňom radosti a pokoja. 
Často sa stretávame s tým, ţe 
chorý človek sa „nedá vypísať“ 
lekárom, ale čerpá finančne vý-
hodnejšiu dovolenku. A tak na-
miesto uţívania voľna sníva 
v posteli. Kdesi som čítal, ţe ľu-
dia pracujú na úkor zdravia, 
aby si zarobili na lieky, ktoré 
budú potrebovať.  

Čas voľna je aj Boţím naria-
dením. Boh chce od človeka, aby 
sa v nedeľu zastavil a pouvažoval 
nad svojím ţivotom, nad tým, čo 
mu vlastne prináša pokoj. Sám 
Pán Jeţiš hovorí apoštolom, ktorí 
sa vrátili z ohlasovania, aby išli 
do ústrania a odpočinuli si. 

Ţijeme zrýchlenú dobu. Od 
malička sme motivovaní výkonmi. 
Budeš sa dobre učiť - dostaneš 
odmenu. Budeš poslúchať - pôjdeš 
na výlet. Podáš výkon - niečo 
znamenáš. Svet nám diktuje, že 
dôležité je mať a nie byť. A to je 
často veľká loţ. Ţiaľ, často to 
takto funguje. V skutočnosti Pán 
Boh od nás nepoţaduje výkon. On 
nie je policajt, vedúci v práci. 
Zveril nám tento svet, a chce, 
aby sme sa oň starali. Vidíme 
však, ţe svet rozkazuje nám a nie 
my jemu, čo povaţujem za chybu, 
mylný pohľad. 

Človek musí byť ostraţitý, aby 
sa nenechal strhnúť vírom uponáh-
ľanej doby. Musí zvaţovať, čo je 
naozaj potrebné a čo je na škodu 
veci. Niekto pracuje do večera, 
aby sa mala rodina dobre, nevi-
diac, ţe rodina potrebuje jeho 
a nie jeho peniaze. Prečo boli 
niekedy ľudia spokojnejší a ţili 
pritom v biede? Mali to, čo sa 
nedá kúpiť v žiadnom obchode – 
lásku, seba pre druhých. Viem, 
ţe to nie je také jednoduché, ako 
tu píšem, ale iste mi dáte 
v mnohom za pravdu. 

A tak vám všetkým prajem, 
aby ste preţili pekné chvíle prázd-
nin a dovoleniek. Aby sme nemu-
seli raz počuť, ţe síce sme 
v živote rýchlo bežali, ale zlým 
smerom.  

-MV- 

Farnosť Boleráz, filiálka Klčovany                                                 Letné vydanie 

Číslo: 2/2011                                                    Ročník: 1                                                              30. jún 2011 

Pokračujeme v rozhovore s Prof. Ing. Dr. techn. Petrom Dani-
šovičom, Dr. h. c., ktorý sa 1.6.2011 dožil významného život-
ného jubilea 104 rokov.  

V mene všetkých občanov Bolerázu Vám, pán profesor, praje-
me všetko najlepšie, veľa zdravia a Božieho požehnania. 
Do ďalších dní Vášho života želáme veľa optimizmu a životné-
ho elánu, aby ste svoje skúsenosti a rady mohli aj naďalej 
odovzdávať svojim nasledovníkom. 

Slovo čitateľovi: 

prestávka pri kaplnke, na ceste medzi Prievalmi a Borským 
Mikulášom. Do Šaštína sa prichádzalo v podvečer. Ľudia si 
stravu niesli so sebou a spali v súkromí. Hlavná sv. omša bola 
v nedeľu o 10.00 hod.. Popoludní išli pútnici na Kalváriu, 
večer pripravovali program Saleziáni. Z púte sa odchádzalo na 
Svätodušný pondelok, po rannej sv. omši. Veriaci prichádzali 
domov podvečer a s domácimi sa vítali podaním ruky 
a slovami: „Aby ste boli účastní Panny Márie Šaštínskej.“. 
V máji alebo v júni celá dedina ţila oslavou prikázaného sviat-
ku Božieho Tela, ktorý je oslavou Eucharistie a vyjadrením 
úcty k Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom chleba a vína 
vo Sviatosti oltárnej. Slávi sa vo štvrtok po sviatku Najsvätej-
šej Trojice alebo v nasledujúcu nedeľu a oddávna je spojený 
s procesiou. Symbolicky sa tak oznamuje svetu tajomstvo 
Jeţišovho Tela a Krvi, na ktoré sa počas kaţdej sv. omše pre-
mieňa chlieb a víno. V dedine bývali postavené štyri oltáre, 
ktoré pripravovali a vyzdobovali štyri rodiny (Černá, č. d. 17; 
Dusíková, č. d. 591; Kormúthová, č. d. 446 a Vraţičová, 
č. d. 156). Po sv. omši kráčali veriaci spievajúc náboţné pies-
ne v slávnostnom sprievode na čele s kňazom, ktorý pod bal-
dachýnom niesol monštranciu s Eucharistiou, od oltára 
k oltáru. Baldachýn niesli hasiči. Pred ním kráčali dievčatá, 
oblečené v krojoch alebo v sviatočných šatách a v rukách 
niesli košíky plné kvetov, listov a trávy, sypali ich na cestu 
pred kňazom. Pri kaţdom oltáriku sa konala krátka poboţnosť. 
Od štvrtého oltárika sa celá procesia vrátila do kostola, kde sa 
zaspievalo slávnostné Te Deum – Teba Boha chválime. 
Aj na sviatok Božského Srdca Ježišovho bývala procesia. Pri 
oltáriku, ktorý stával pred domom rodiny Vidašičovej, sa ko-
nala krátka poboţnosť. 
Po týchto sviatkoch sa ľudia začali pripravovať na letné práce 
a zber úrody.                                                           
                   -A. Belicová- 

Zvyky od Veľkej noci aţ po leto sú spojené 
najmä s prácou na poli, ktorá vrcholila ţatvou 
a doţinkami. Začiatkom jari, okrem prác na 
poli, najmä sejby, zvykli ľudia čistiť aj poľné 
cesty, studničky a potoky. Polia oţívali pracu-
júcimi roľníkmi a ich zvieratami, na lúkach 
mali svoje zábavy deti. Hrali sa s hlinenými 
guľkami (po našom „lamorkami“ alebo 
„glamorkami“), dievčatá zbierali lúčne kvety 
a z púpavy si vili vence, chlapci vyklepávali 
píšťalky z vŕbových prútov. 
Na deň sv. Marka bývala procesia do blízke-
ho poľa, ľudia sa modlili za úrodu a svätili sa 
oziminy. Kňaz symbolicky posvätil všetky 
štyri svetové strany a kaţdý účastník si kúsok 
oziminy vloţil do modlitebnej kniţky. 
Večer pred sviatkom prvého mája sa stavali 
máje. Boli vyrobené z vysokých stromov, 
dovezených z hája. Stromy sa očistili od kôry 
a konárov, len na vrchu zostala koruna, ktorá 
sa vyzdobila farebnými stuhami. Večer alebo 
v noci stavali máj mládenci pred domom slo-
bodnej dievčiny. Ak dievča vedelo o príprave 
mája, darovalo im fľašu pálenky, ktorú uviaza-
li do koruny mája. 
Máj bol vţdy mesiacom zasväteným Panne 
Márii. V kostole sa denne modlili litánie 
k úcte Panny Márie. Dievčatá zbierali lúčne 
kvety a kytice z nich nosili k obrázkom Panny 
Márie, vyzdobovali nimi Boţie muky a kríţe 
v chotári. Zvykli sa posväcovať aj sochy svä-
tých, ku ktorým sa potom ľudia chodili mod-
liť. 
Začínalo sa obdobie pútí - veriaci sa vydávali 
na pešie púte najmä do Šaštína a do Marianky, 
pešo a na vozoch sa putovalo aj do rakúskeho 
Mariazellu. Deti, ktoré by také dlhé púte nevy-
drţali, zvykli chodiť v nedeľu popoludní pešo 
ku kaplnke do Igramského hája. Moju generá-
ciu väčšinou sprevádzala pani I. Bachratá. 
Tradičná pešia púť z Boleráza do Šaštína sa 
konala na sviatky Zoslania Ducha Svätého a 
trvala 3 dni. Z dediny sa odchádzalo v sobotu 
po sv. omši, kostolné zvony zvonili. Trasa 
viedla cez Bukovú a Borský Mikuláš, pričom 
pútnici sa klaňali kríţom, Boţím mukám 
a kostolom, ktoré mali na ceste. Na čele sprie-
vodu sa niesol kríţ a dve zástavy, vpredu krá-
čal muţ („modleník“), ktorý predriekal modlit-
by a predspevoval pútnické piesne. Prvý od-
dych býval pri Bukovskej vápenke, obedňajšia 

OD VEĽKEJ NOCI DO ŽATVY 

PETER DANIŠOVIČ 
Predstavujeme vám... 

Ako sa žilo kedysi... 

rozhovor prinášame na ďalšej strane 

Foto: archív 

Foto: internet 

CHCEM TEBA, NIE    
TVOJE PENIAZE 

je, ţe máme zdroj pitnej vody, ktorý sa nedá kúpiť. Máme moţnosť tými-
to 15 kubíkmi zásobiť nielen Bratislavu, ale aj Moravu, lebo sme im to 
sľúbili. 
 

 Navštevovali ste Vášho brata, kňaza Alojza? Získavali ste od neho 
počas Vášho života duchovnú posilu? 

Veľmi často. Dokonca som za ním chodil, aj keď bol vo väzení - 
v Močenku, v Podolínci, v Kladne....  

 Nemali ste nepríjemnosti, keď ste mali brata kňaza? 
Samozrejme, mal som. Nikam ma nepustili, ... pretoţe som nevstúpil ani 
do strany. Vyviezť ma nemohli, lebo ma potrebovali, ale hlavne ma za-
chránila Handlová ... V roku 1961, keď môj starší syn emigroval, vtedy 
chceli, aby som išiel k lopate – lenţe nebolo nikoho, kto by sa bol ujal 
Handlovej. Vtedy tam bol veľký zosun, zvolali tam hydrológov z celej 
republiky. Bolo nebezpečenstvo, ţe sa pretrhne „Dedičná štôlňa“, ţe sa 
pretrhne ţelezničné aj cestné spojenie. Bolo to strašné. Hrozilo, ţe celá 
časť „Handlová – juh“ bude zmetená z povrchu zemského. Geológovia 
povedali, ţe je potrebné to najskôr preskúmať a potom povedia, čo sa má 
robiť. Ja som im povedal, čo treba urobiť ako prvé – veď ma tam drţali 
a ja som dostal šancu. Vtedajší predseda vlády Široký rozkázal: 
„Zavolajte Danišoviča, nech vám povie, čo máte robiť.“ ......... Handlová 
ma zachránila, to ţe som sa ujal záchranných prác v Handlovej. Potvrdili 
to aj dvaja špecialisti, ktorých doviezli z Moskvy a ktorí potvrdili, ţe 
jedine môj názor je realizovateľný. Ale okrem toho, ţe som zachránil 
Handlovú, v roku 1962 bol ďalší obrovský zosun v Riečnici. Opäť ma 
pozvali, aby som zachránil Riečnicu. Vtedy som ani nevedel, kde je Rieč-
nica, ale musel som tam nastúpiť...... To ma zachránilo, napriek tomu, ţe 
mi syn utiekol za hranice.....  

 Nepremýšľali ste, že odídete aj Vy z republiky? 
Mohol som ... Aj som delimitačnú líniu prekročil, chcel som navštíviť 
ľudí, ktorí utiekli po vojne, ale mal som starosť o rodinu, lebo rodinu som 
nemohol nechať len tak. 

 Čo by ste odkázali mladým? Človek, keď je mladý, niektoré veci 
nerobí správne, urobí chyby, potom to možno ľutuje - načo by si 
mali dávať pozor? 

Mali by mať svedomie, pretoţe svedomie uznával aj Sokrates. Sokrates 
učil svojich ţiakov, aby počúvali svedomie... nie srdce, ani mozog.... no 
nepodarilo sa mu to. Sokrates si myslel, ţe ľudia, jeho ţiaci, získavajú na 
vedomostiach, a tým sa stanú lepšími. No v tom sa mýlil, lebo jeho ţiaci 
sa učili múdrosti, ale vyuţili ju na páchanie zločinov. Aj teraz máme 
strašne mnoho ľudí... Ja, keď som sa trápil so záchranou slovenského 
národa, no tak som mal k dispozícii – dajme tomu - maximálne desať 
inţinierov. A dnes by som povedal, ţe vo vedeckej rade technickej uni-
verzity máte k dispozícii moţno tisíc inţinierov. A kde sú tí inţinieri? 
Tisíc – dvetisíc - a tých necháte len tak? Vo vedeckej rade mi odpovedali, 
ţe oni nemôţu urobiť nič, politici a parlament ich nepočúvajú... Ja som to 
zaţil,... viem, ţe napríklad v Handlovej museli počúvať mňa, napriek 
tomu, ţe vedeli, ţe ja nie som v strane. Ale dnes politici týchto odborní-
kov - inţinierov, nepočúvajú,.... 

 Pán profesor, čo dnes, podľa Vášho názoru, chýba ľuďom? 
Vzájomná láska, ... To som sa dozvedel na Orave – všetci ľudia tam ţili 
vo vzájomnej láske, úcte, ... Táto vzájomnosť a súdržnosť medzi ľuďmi, ... 
to nám chýba. Neviem, ako je to v Boleráze, či je tam ešte láska vzájom-
ná ...  Ja som bol presvedčený, ţe príklad presvedčuje, že ja mám dať 
príklad, ktorý pritiahne iných. Nie slová, kázanie, ... ale príklady nás 
povedú ďalej. V dnešnej ideológii je veľa chýb. Začať treba od škôl, naj-
mä tam by mali prevziať celkom inú ideológiu ako je teraz. Je treba, aby 
sa na školách začala vychovávať nová mládež. Lebo terajšia mládeţ nie 
je dobrá. Musíte začať, aj s tými mojimi doporučeniami, .... len či sa toho 
niekto ujme alebo nie .... Ja o tom rozhodnúť nemôţem .... ja nerozhodu-
jem o našich školách, o našej mládeţi... Tam je treba, u detí a u mladých 
je treba začať ... 

 Ďakujeme Vám za rozhovor. 

 Pán profesor, celý svoj profesijný život ste prežili v Bratislave. Ako 
si spomínate na II. svetovú vojnu? 

Poviem Vám jeden príbeh. Keď Nemci obsadili Devín a Petrţalku, vojaci 
obsadili aj Sihoť (vtedy sa volal Käsmacher), ostrov, kde mala Bratislava 
asi 5 studní. Z nich bola zásobovaná celá Bratislava pitnou vodou. Ne-
meckí vojaci však nechceli pustiť našich strojníkov k tým studniam – 
nemohli obsluhovať čerpacie stanice. Prišli za mnou (bol som vtedy ich 
šéfom), ţe keď sa nič neurobí, Bratislava bude ešte ten deň bez vody, aby 
som niečo robil.... Išiel som za spojovacím dôstojníkom Čatlošom 
a ţiadal ho, aby zakročil u nemeckého veliteľstva, aby ostrov Sihoť uvoľ-
nili. A on hovorí: „Čo ste sa zbláznili? Ako ja môţem na nemeckom 
veliteľstve niečo dokázať? Keď chcete, choďte za prezidentom Tisom.“. 
Išiel som za Tisom, oznámil mu, čo sa deje - ţe Bratislava bude bez vo-
dy. A on mi hovorí: „U vojska ja neznamenám nič.“. Išiel som teda za 
Ing. Karmazínom, ktorý bol riaditeľom nemeckej menšiny na Slovensku 
a ktorý sa potešil, ţe som prišiel za ním. Vyloţil som mu situáciu a on si 
zavolal do Viedne Seyss-Inquarta, veliteľa pre celé Rakúsko. Popísal mu 
situáciu, povedal, ţe som u neho a čakám na okamţité rozhodnutie. Pove-
dal: „Počkajte pri telefóne.“. Okamţite sa spojil s Hitlerom a po dlhom 
rozhovore mi oznámil, ţe ešte dnes nemecké vojsko uvoľní ostrov Sihoť. 
Ja som mu pekne poďakoval. Viem, bola to trúfalosť, ale musel som ísť 
na doraz .... Hitler neHitler, ľudia potrebovali vodu, aj ju mali.......... 

 Akým spôsobom prežívala Vaša rodina päťdesiate roky minulého 
storočia? 

Veľmi mi pomohol istý Lukačovič, ktorý pochádzal z Trnavy a za prvých 
socialistických vlád bol povereníkom. On ma zachránil, aj za to, ţe tu 
bývam, ďakujem jemu. V tej dobe - to bolo v roku 1952 - všetkých stavi-
teľov, ale vlastne všetkých inteligentov, vyviezli z Bratislavy. Mňa chceli 
vyviesť na majer Gasta Pusta pri Rimavskej Sobote. Išiel som za Lukačo-
vičom a povedal som mu, či pre tento štát bude lepšie, keď budem niekde 
v zapadákove, bez roboty, alebo budem ďalej robiť pre tento štát. On 
zakročil a mňa jediného nechali tu v tomto byte. Lukačovič ma zachránil, 
som mu za to vďačný. 

 Už v tom čase ste mali niečo aj s Dunajom? 
V roku 1952 uţ bolo rozchýrené, ţe Danišovič je človek, ktorý chce spú-
tať Dunaj a oni sa vtedy báli. Nechcem sa chváliť, ale je isté, ţe keby 
som sa ja nebol narodil 1. júna 1907 v Boleráze, tak Slovensko by dnes 
nemalo Oravskú priehradu, nemalo by Hričov, Hrušov, Povaţskú Bystri-
cu, nemalo by elektrárne Ilava, Dubnica, Madunice.... toto všetko. Mne 
môţu ďakovať. Ani Gabčíkovo by nebolo... 

 Ktoré z Vašich diel, ktoré ste postavili, sa Vám najviac páči? 
Môţem povedať, ţe mi všetky tie diela prirástli k srdcu, pretoţe mnoho 
a mnoho nocí som pre viaceré nemohol spať. Napríklad, keď sme stavali 
hydroelektráreň Ilava – tak moţno v 5 alebo 6 obciach nemali ľudia čo 
piť, nemali ţiadnu vodu. Bola to zúfalá situácia... Ja som nemohol spať, 
pretoţe som im nevedel pomôcť. 

 Prečo nemali vodu? 
Pretoţe predtým sa stavali Ladce, stavitelia úspešne zvládli vodu, ja som 
začal stavať Ilavu a ja som tú vodu nevedel zvládnuť .... vyčerpal som 
všetku vodu zo stavebnej jamy, ale v tých obciach zostali bez vody v 
studniach. Vyčerpaním vody sa zníţila hladina podzemnej vody a ja som 
stál pred dilemou - buď budem pokračovať v stavbe a nechám tých ľudí 
bez vody, alebo.... no zúfalé.... 

 Odkiaľ prichádza do Bratislavy voda dnes? 
Pokiaľ ide o Gabčíkovo – my sme na protesty Maďarov zdvihli hladinu 
na Dunaji pod Bratislavou na výšku 131 m n. m. a táto zvýšená hladina 
nám zvýšila zásoby podzemnej vody. Predtým hladina podzemnej vody 

pod Bratislavou stále klesala. Jej ná-
sledkom sa vysušili vedľajšie ramená, 
vyschli lesy, bolo treba niečo robiť. 
Ale tu v prvom rade nešlo ani o tie 
lesy ani o tie vyschnuté ramená, tu 
išlo o vysychajúci zdroj pitnej vody. 
Podzemná voda klesala tak, ţe na-
miesto pre Bratislavu potrebných 15 
kubíkov za sekundu sme mali 
k dispozícii len 3 kubíky za sekundu. 
Museli sme zachrániť podzemnú vodu 
tak, ţe sme zdvihli hladinu pod Brati-
slavou na 131 m n. m. a udrţiavame 
ju. To je najväčší zisk - nie to, ţe 
vyrábame elektrickú energiu. Za vyro-
benú energiu máme trţbu ročne asi 
2,5 miliardy Sk, ale najpodstatnejšie 
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mieste, kde pred storočiami za 
vyznanie viery zaplatili prví 
kresťania ţivotom. Uvedomujúc 
si obetu prvých kresťanov sme 
vyznali svoju vieru aj my.  
Na stredu bola naplánovaná 
audiencia u Svätého otca, ktorý 
vo svojom príhovore osobne 
privítal pútnikov zo Slovenska, 
konkrétne z Bolerázu, Bratisla-
vy, Liptovského Mikuláša a 
Ruţomberka. Bolo zvláštne 
počuť meno našej obce na Ná-
mestí sv. Petra medzi pútnikmi z 
celého sveta. Po audiencii nie-
ktorí navštívili Vatikánske múzeá so Sixtínskou kaplnkou, niektorí vystú-
pili na kupolu Baziliky sv. Petra a uţívali si nádherný výhľad z nej alebo 
si prezreli krypty s hrobom sv. Petra a významných pápeţov. Poniektorí 
sa vybrali k Anjelskému hradu na vrchole so sv. Michalom archanjelom. 
S Rímom sme sa rozlúčili nočnou prechádzkou v jeho uliciach, obdivujúc 
okrem iného Benátske námestie, Kapitol a Forum Romanum. 
SAN GIOVANI ROTONDO: Miesto, kde ţil a pôsobil stigmatizovaný 
páter Pio, svätec 20.storočia. Bol obdarovaný viacerými darmi: vedel 
čítať v ľudských srdciach, mal schopnosť bilokácie (mohol byť na dvoch 
rozdielnych miestach súčasne), hovoril s anjelmi. Je známa historka, keď 
sa manţelia oddelene modlili za uzdravenie svojho dieťaťa a poslali kaţ-
dý svojho stráţneho anjela za pátrom s prosbou o pomoc. Keď sa dieťa 
uzdravilo a oni sa prišli poďakovať, páter Pio im povedal: „Druhýkrát 
pošlite iba jedného anjela.“. Prezreli sme si výstavu o ţivote svätca - veci, 
ktoré pouţíval; knihy, ktoré čítal – a pôvodnú kryptu, kde bol pochovaný. 
Mali sme moţnosť zúčastniť sa na kríţovej ceste.  
LANCIANO: Malá bodka na mape Talianska. V dejinách katolíckej cir-
kvi mu však patrí významné miesto. V roku 700 sa tu udial prvý 
a najdôleţitejší eucharistický zázrak. Baziliánsky mních pochyboval 
o prítomnosti Krista v eucharistii a po vyrieknutí slov premenenia sa 
hostia premenila na krvavý kúsok tela a víno v kalichu na krv (zrazila sa 
na 5 hrudiek). Od roku 1574 boli relikvie podrobené vedeckému skúma-
niu a v trvalej výstave si môţeme prečítať výsledky: 1. mäso a krv sú 
ľudskej povahy a majú rovnakú krvnú skupinu AB, 2. mäso pochádza zo 
srdca človeka, 3. v krvi sa našli proteíny ako v ľudskej krvi, 4. kaţdá 
hrudka krvi váţi toľko ako všetky spolu - znak toho, ţe Jeţiš je prítomný 
jednotlivo ako aj v celku, 5. relikvie sú vo veľmi dobrom stave, nenašli sa 
ţiadne známky balzamovania. 
LORETO: Navštívili sme Baziliku Santa Casa di Loreto, kde je umies-
tnený domček z Nazaretu, v ktorom bývala Panna Mária a prijala posol-
stvo od anjela. Legenda hovorí, ţe domček preniesli z Nazaretu anjeli. 
Omnoho realistickejším vysvetlením však je, ţe ho do Loreta priniesli 
kriţiaci. Domček je obloţený mramorom s výjavmi zo Starého a Nového 
zákona, vnútri nás upútala socha Loretskej Panny Márie z vzácneho čier-
neho ebenového dreva. 
Na ceste domov sme sa zastavili v San Marine, ktoré sa pripravovalo 
na návštevu sv. otca, a preto boli všetky chrámy zatvorené. Aj nákupné 
plány nám prekazila búrka a silný dáţď. 

V mene všetkých pútnikov ďakujem vdp. Mariánovi Vivodíkovi 
za zorganizovanie zájazdu a duchovné vedenie. Vďaka patrí aj našej 
sprievodkyni p. Edite Šujanovej, ktorej obeta, odhodlanie a optimizmus 
nás motivovali prekonať samých seba (najmä pri potulkách Rímom).                                        
                    -G. Čavarová- 
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Sedemdňová púť naprieč Talianskom, dlhá pribliţne 3.300 km, sa začala 
v sobotu 4.6.2011 a počas nej sme spoznali sedem miest, zúčastnili sa 
slávenia sv. omší na mnohých významných miestach. Všade nás prekva-
pilo mnoţstvo veriacich v kostoloch. 
PADOVA: V Bazilike sv. Antona Paduánskeho, ukrývajúcej okrem iné-
ho jeho pozostatky, nás zaujali legendy, ktoré sú s ním spojené a zacho-
vané relikvie. Pozostatky sv. Lukáša Evanjelistu sme našli uloţené 
v kostole sv. Justíny-protomartýrky (bola prebodnutá na námestí). Neo-
bišli sme ani Sanktuárium sv. Leopolda Mandiča, kde je ako relikvia 
vystavená ruka kapucínskeho mnícha, ktorý strávil takmer celý ţivot 
v spovednici. Počas prehliadky mesta nás zaujala budova a vstupná brána 
Padovskej univerzity, kde prednášal Galileo Galilei a gotická budova 
najstaršej kaviarne.  
ASSISI: V tomto meste ţili a pôsobili sv. František a sv. Klára. Začiatky 
pôsobenia sv. Františka sú spojené s Porciunkulou, ktorú dostal sv. Fran-
tišek od benediktínov za košík rýb, a dnes je súčasťou Baziliky Panny 
Márie Anjelskej (práve tu sv. Klára skladala rehoľné sľuby). V krypte 
Baziliky sv. Františka je uloţené jeho telo a okolo hrobu sú rozmiestnení 
najbliţší spolupracovníci (Leo, Rufino, Angelo, Masseo) a tieţ vznešená 
pani Jakoppa di Sotissolle, ktorá pomáhala Františkovi podobne ako sv. 
Veronika Jeţišovi. V Dolnej aj v Hornej bazilike sme obdivovali nádher-
né nástenné maľby a intarzované kreslá (poskladané z viacerých druhov 
dreva). Počas prehliadky nás zaujali tieţ dve legendy. Jedna sa viaţe k 
soche sv. Františka, ktorá je umiestnená v bazilike. V košíku, ktorý drţí 
v rukách vraj uţ mnoho generácií, hniezdia ţivé holúbky (sv. František 
miloval vtáky a zvieratá a veľmi často je znázorňovaný s vtáčikmi). Dru-
há je o kríkoch v Ruţovej záhrade na nádvorí baziliky – rastú tu šípové 
ruţe bez tŕňov. Podľa legendy si sv. František, aby odolal diabolskému 
našepkávaniu, vyzliekol šaty a vrhol sa do ruţového kríka vedľa svojej 
cely. Pán Jeţiš ho však miloval a nedopustil, aby si ublíţil. Skôr ako 

František dopadol na ruţe, stratili tŕne 
a dodnes ich nemajú. Zároveň sme sa 
dozvedeli, ţe sv. František ako prvý 
postavil jasličky a zaloţil tým ich tradí-
ciu. 
Kostol sv. Kláry ukrýva okrem hrobu 
svätice a relikvií aj originálny kríţ by-
zantského typu. Z tohto kríţa sa sv. 
Františkovi v Kostole sv. Damiána pri-
hovoril Kristus so ţiadosťou: ,,Choď 
a oprav môj dom, ktorý, ako vidíš, sa 
rúca.“ František začal opravovať kosto-
ly vo vedomí, ţe to je jeho úlohou. Na-
koniec pochopil, ţe tomu nie je celkom 
tak, a preto putoval do Ríma 
so ţiadosťou o schválenie regule Rádu 

menších bratov (ľudovo „františkáni“). Pápeţ Inocent III. nechcel uznať 
návrh regule, no podľa legendy zistil, ţe sa mýlil: prisnil sa mu sen, 
v ktorom sa rúcala pápeţská bazilika. Nakoniec nespadla, lebo jej zákla-
dy drţal sv. František. Pápeţ pochopil, ţe Kristus chce, aby bol zaloţený 
rád františkánov.  
ORVIETO: Zubačkou a autobusom sme sa dostali pred gotický chrám, 
vystavený na tufovej skale, ktorý je povaţovaný za ľaliu medzi katedrála-
mi. Bohato zdobené a detailne vypracované priečelie chrámu sme sledo-
vali so zatajeným dychom. V chráme je v relikviári uloţený korporál 
s kvapkami krvi Jeţiša Krista (kvôli bezpečnosti je zhotovená kópia). 
Eucharistický zázrak sa viaţe k neďalekému mestu Bolseno, kde v roku 
1263 kňaz Peter z Prahy pochyboval pri sv. omši o prítomnosti Krista 
v eucharistii. Počas premenenia sa hostia premenila na mäso, okrem časti, 
kde hostiu drţal kňaz. Mäso krvácalo aţ natoľko, ţe krv vytiekla na kor-
porál a na dlaţdice. 
RÍM: Pri spoznávaní večného mesta sme vyuţívali aj verejnú dopravu, 
predovšetkým metro, keďţe sme bývali neďaleko jednej z jeho zastávok. 
Prešli sme viacero chrámov a pamätihodností. Hlboký dojem v nás zane-
chala určite Bazilika Panny Márie Sneţnej s nápisom o uznaní staroslo-
vienčiny za bohosluţobný jazyk a relikviami jasličiek z Betlehema, rov-
nako ako návšteva Kostola sv. Bonifáca a Alexeja na vrchu Aventín 
s obrazom Panny Márie, ktorý sa stal predlohou obrazu Trnavskej Panny 
Márie. Mimoriadne záţitky máme z návštevy Svätých schodov, obzvlášť 
tí z nás, ktorí ich prešli kolenačky. 
Okrem všetkých štyroch hlavných kresťanských bazilík sme si pozreli aj 
jediný gotický chrám v Ríme – Baziliku Santa Maria sopra Minerva s 
hrobom sv. Kataríny Sienskej. Nemohli sme obísť svetoznámy Pantheon, 
pôvodne pohanský, no dnes kresťanský chrám kruhovitého charakteru. 
Poniektorí moţno hodili mincu do Fontány di Trevi, aby sa vrátili späť 
do Ríma a nenechali si ujsť prechádzku po 138 španielskych schodoch.  
Záţitky pútnikov zdvojnásobila návšteva Katakomb sv. Calixta – prvého 
oficiálneho cintorína kresťanov. Duchovne nás posilnila sv. omša na 

O nás, pre nás 
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