
realizovať na etapy, resp. aţ budúci 

rok. Počas úpravy vonkajšej fasády 

musíme opraviť v nutnom rozsahu strechu - 

drobné poškodenia strechy na chrámovej lodi, 

natrieť krytiny na veţi. 

Na kostolíku v Klčovanoch sme ukončili 

rekonštrukciu elektroinštalácie a elektrické 

vykurovanie, chceme 

tieţ opraviť vonkajšiu 

fasádu a dať kostolíku 

nový šat. Vnútorné 

maľovky by sme chceli 

zrealizovať v menšom 

rozsahu, aby kostolík 

dostal čistý a nový 

vzhľad po realizácii 

vnútorných omietok, 

e l e k t r o i n š t a l á c i e 

a vykurovania.  

Čakajú nás práce, ktoré 

vytvoria príjemné pro-

stredie a dajú ducha 

našim kostolíkom.  

Verím, ţe s poţehnaním nášho Pána 

a pridaním pomoci veriacich občanov, prá-

ce úspešne zrealizujeme.         - Š. Porubčan -  

BUDUJEME A OPRAVUJEME NÁM ZVERENÉ 
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KTORÝ JE TO HRAD? 

V podzemí hradu bol skrytý poklad 
a bolo mimoriadne ťaţké ho nájsť. 
Hľadači pokladov 
prichádzali len dvakrát do 
roka, na sv. Jána alebo na 
Bielu sobotu. No nik ich uţ viac 
nevidel. Dvaja chlapci, odváţlivci, sa 
tieţ rozhodli nájsť poklad a zbohatnúť. Od 
starenky dostali veľmi dobrú radu: 
„Pri kopaní vzácneho pokladu sa musíte 
modliť Otčenáš ... i keby sa dialo čokoľvek! 
Ak to nedodrţíte, skončíte presne tak, ako 
ostatní.“ 

Poučení vošli teda do podzemia hradu. 
Modlili sa a kopali. Po dlhej a namáhavej 
práci uvideli truhlicu. Potešili sa, ţe sú uţ 
pred cieľom. V tom sa ozvala hlásnikova 
trúba. Chlapci pokračovali v práci, ale uţ 
bez modlitby. Keď si uvedomili, ţe sa 
nemodlia, pochytila ich hrôza a so strachom 
utekali preč z hradu. 

Poklad na hrade zostal a je tam dodnes. 
Pokúsite sa ho nájsť aj Vy? Kam by ste mali 
ísť, aby bol poklad Váš? 
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Z /                                          - G. Čavarová - 

pre deti 

 1.6.2012 projekt Noc kostolov, do ktoré-

ho sa naša farnosť zapojí uţ po druhýkrát. 

Vedúci Ondrej Pinček Vás s radosťou pozý-

va na prípravu i návštevu II. ročníka s mot-

tom "Všetci sme deti svetla, nám nevládne 

NOC ani temnota“. Kontakt a všetky aktuál-

ne informácie vrátane programu nájdete na 

www.nockostolovboleraz.webnode.sk 

 letný tábor v Terchovej pre mládeţ od 

8.7. do 14.7.2012. 

 letný tábor neďaleko dedinky Rozbehy 

pre deti od 9 do 14 rokov, počas ktorého 

spoznajú hrad z povesti v tomto čísle (nájdu 

truhlicu s pokladom?) od 12.8. do 18.8.2012. 

Ďalší kalendárny rok začal pomerne tuhou febru-

árovou zimou, ktorá preverila naše objekty a ich 

vykurovanie, nové okná i dvere.  Nie celkom dosta-

čujúce sa ukazuje vykurovanie pastoračného centra, 

kde budeme moţno  robiť úpravy pre zabezpečenie 

prevádzky i v zimnom 

období. 

V tomto roku, uţ pred 

Veľkou Nocou, pokraču-

jeme so stavebnými práca-

mi. Doteraz ste mohli 

v Bolerázskom kostole 

vyberať z farebných návr-

hov vonkajšej fasády kos-

tola. Prebiehajú tieţ roko-

vania a odborné debaty na 

statické zabezpečenie 

kostolíka, ktoré sa budú 

r e a l i zo v ať  sú b e ţn e 

s prácami na vonkajšej 

fasáde. V súčasnosti vyberáme a zhromaţďujeme 

ponuky na vnútorné maľovanie kostola Sv. Michala, 

ktorému by sme veľmi radi dali nový vzhľad. Tieto 

práce podľa rozsahu a zloţitosti moţno budeme 

PRIPRAVUJEME... 

odmenu, ale aj peňaţný dar vo výške 30 €. 
Jednohlasne sa dohodli odoslať aj tieto peniaţ-
ky na pomoc deťom do Afriky. 

Prispeli aj chlapci z Brezinky, ktorí chodili 
koledovať 6.1.2012 na sviatok Troch kráľov 
a celkovo bolo z našej farnosti na konto Dob-
rej noviny odoslaných 800 € a 818 Sk. 

Pán Boh zaplať za pomoc pri koledova-
ní a za všetky milodary! 

 - G. Čavarová - 

,,Prišli ku Vám koledníci, piesne, vinše darovať, 
otvárajte dvere, srdcia, nebudete ľutovať.“ 

Spevácke, básnické a kostýmové skúšky dobro-
voľníkov v pastoračnom centre odštartovali uţ štvr-
týkrát projekt Dobrej noviny. Tohtoročný výťaţok 
zbierky bol určený pre mesto Marial Lou v Juţnom 
Sudáne, najmladšej africkej republike. Peniaze sú 
určené na výstavbu nového detského oddelenia ta-
mojšej nemocnice, ktorá je v šírom okolí jediná. 

V nedeľu 8.1.2012, v posledný deň vianočných 
prázdnin, sa kolednícka kapela, ktorú tvorili Danicka 
Banciová, Janka Mackovčínová, Lenka Pinčeková, 
Lucka Pinčeková, Kristínka Kováčová, Simonka 
Škrabáková, Veronika Šuranová, Mirka Šuranová, 
Maťko Poliak, Martinko Silný, Matúško Šuran, Mar-
cel Gerič a Tomáš Taliga vydala na putovanie po 
dedine, počas ktorého rozveselila a najmä potešila 24 
príbytkov našej farnosti. Verše a básne boli spestrené 
spevom, hrou na husle a gitary. 

Deti si za svoj výkon vyslúţili nielen sladkú 

DOBRÁ NOVINA 

NESIEME VÁM NOVINU Peter Hlbocký so svojou rodinou – manţelkou 
Katkou, dcérami Máriou, Aničkou, Peťkou 
a synmi Jozefom, Miškom, Jurkom 
a Martinkom – vianočný koncert. Výťaţok 
zo vstupného venovali farnosti a finančne 
pomohli pri rekonštrukcii nášho chrámu. Kat-
ka Hlbocká obohatila koncert sprievodným 
slovom - predstavila všetkých členov rodiny, 
záujmy a záľuby detí. Všetci mali na koncerte 
svoje miesto a svoju úlohu – spevom kolied 
a hrou na viaceré hudobné nástroje (husle, 
gajdy, flauta, fujara,...) zanechali výborný 
dojem a mnohým veriacim spríjemnili sviatoč-
né popoludnie a koniec Vianoc. 

Pán Boh zaplať!                  - J. Banciová - Na sviatok Troch kráľov pripravil náš rodák 

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE  

Chlapci   11 
Dievčatá   8 

BOLERÁZ    13 
Muţi   4 
Ţeny   9 

KLČOVANY  7 
Muţi   1 
Ţeny   6 

POHREBY 20 

BOLERÁZ     
Deti   9 

KLČOVANY   
Deti   5 

1. SVÄTÉ PRIJÍMANIE   14 KRSTY    19 

BIRMOVANCOV   26 

Zaopatrených   11 
Nezaopatrených 2 

Zaopatrených     5 
Nezaopatrených 2 

NÁBOŢENSTVO 170  
zo 178 detí  (95%) 

SOBÁŠE    4 
Boleráz       4 
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OKIENKO MINIŠTRANTOV 

     Pán farár nás miništrantov zobral na dva 

krásne výlety.  

     Prvý sa uskutočnil dňa 15.1.. Boli sme 

v malej súkromnej ZOO pri Trakoviciach. 

Mali tam krásne zvieratká,  opice, netopiere, 

korytnačky, hady, zajace, vtáky, ale aj jeţ-

kov a morské prasiatka.  

     Druhýkrát sme boli v Horných Oreša-

noch, kde majú veľké akvárium plné krás-

nych rybičiek, morských koníkov a iných  

morských ţivočíchov. V kancelárií majú 

šesť papagájov a z toho je jeden cvičený.  

     Boli to dve krásne nedeľné popoludnia. 

Ďakujeme.                                    - O. Cako - 

Foto: MV 

Foto: MV 

Foto: MV 

Víťazstvom je naša viera. 
Našou planétou otriasajú 

mnohé krvavé konflikty. Starší 
ľudia si ešte spomínajú na hrô-
zy druhej svetovej vojny. Naj-

väčšia bitka sveta sa však 
odohrávala pred 2000 rokmi 
na Kalvárii. Tu bojoval Jeţiš 
a diabol. Tu sa odohralo koneč-
né víťazstvo, po ktorom mohol 
Jeţiš povedať: „Daná mi je 

všetka moc na nebi i na ze-
mi.“ Navonok ľud pod kríţom 
videl len mŕtve telo Pána Jeţiša, 
ale nevidel ducha, ktorý viedol 
triumfálne ľudí z predpeklia 
do neba. Nemáme na zemi len 
vieru vo víťazstvo, ale tieţ „vo 
viere víťazstvo“. Vo viere sme 
uţ víťazi. Ján nám to dôrazne 
pripomína: „A tým víťazstvom, 
ktoré premohlo svet, je naša 
viera.“ (1 Jn 5,4) Peter hlásal 
Ţidom tri veci: „Zabili ste Jeţi-
ša. Boh ho vzkriesil. Robte 
pokánie.“ Nezvaľujme smrť 
Pána Jeţiša na Piláta. On zo-
mrel za naše hriechy. Sv. Pavol 
píše: „Otec vzkriesil 

z mŕtvych Jeţiša, vydaného 
za naše hriechy.“ (Rim 4,24) 

Preniká tvoje srdce boles-
ťou nad umučením Krista? Ak 
nie, nie si ešte zrelým kresťa-
nom. Otec zjavil svoju doteraj-
šiu slabosť viditeľne aţ 
v Kristovi. Tou slabosťou je 
láska k človeku, jeho milosr-
denstvo. Ale potom prečo ľudia 
trpia? Veľakrát si to spôsobujú 
sami. Niekedy Boh napomína 
trestom, ale aj vtedy je mu ľúto 
človeka. K strate viery neve-

die nemoţnosť vysvetliť bo-
lesť, ale strata viery robí bo-
lesť nevysvetliteľnou. Bolesť 
je prekáţkou k viere len 
pre toho, kto ju nepreţíva. 

Prvé základné obrátenie je 
viera! Viera je brána ku spá-

se. Nedajme sa znechutiť 

prázdnym hrobom. Práve on 
je posol víťazstva Vzkriesené-
ho. Vierou pozerajme v ústrety 
vychádzajúcemu slnku, ktoré 
nám dáva nádej. Rozhodnime 
sa ţiť vo svetle a pod vládou 
víťaza. Ţiť s Kristom nie je 
útek od sveta, ale od hriechu. 
Kaţdý deň je nová pascha, teda 
prechod od seba, od hriechu 
k Bohu.                - M. Vivodík- 

Farnosť Boleráz, filiálka Klčovany                                        Veľkonočné vydanie 

Číslo: 1/2012                                                    Ročník: 2                                                           31. marec 2012 

FILOMÉNA CHMELOVÁ 
Predstavujeme vám... 

Ako sa žilo kedysi... 

pokračovanie na ďalšej strane 

bohosluţobných predmetov pozná-
me počty purifikátorov, álb, kor-
porálov, ...vieme, ţe donátori 

venovali kostolu tri kali-
chy, ţe monštrancia bola 

ukradnutá a pouţívalo sa 
cibórium. 
Vizitácia podrobnejšie popisu-
je farára a organistu/učiteľa. 
Farár Herczegh ovládal slo-
venčinu, čiastočne nemčinu 
a maďarčinu. Kázal len 

v slovenčine, kázne si pripravoval 
podľa nemeckých kazateľov. ,, ... je 
mierumilovný, ochotný, nefajčí, 
víno užíva s mierou, je pohostinný. 
Nemá zbraň. Povolanie vykonáva 
dostatočne. Kostolné peniaze nevy-
užíva pre seba. Kaplána nemá. Má 
breviár a modlí sa....“ 

Anton Hubáček, „... vzorného 
života, šľachetný, usilovný a dobrých 
mravov...“, učiteľ a organista, si 
svedomito plnil povinnosti: hral na 
organe, sprevádzal farára k chorým, 
miništroval pri zaopatrovaní, od sviat-
ku Všetkých svätých do Veľkej noci 
učil v škole. Býval vedľa fary. Mate-
riál podrobne popisuje jeho príjmy, 
výdavky, osobný majetok. 

Počas bohosluţieb sa spievalo 
s organom, o deviatej sa zvonilo, po-

poludní sa spievali litánie, nasledo-
vala katechéza. Celodenná poklona 
bola 18.2., ofery na Vianoce, Veľkú 

Noc, Turíce a hody. 
Vizitátor uvádza, ţe sa nevie kedy 

a kto kostol postavil, spomína však 
renováciu v 1080 a opravu v 1168. 

Aký bol ďalší osud kostola sv. Mi-

chala Archanjela? 
Niekoľko rokov po vizitácii pre 

katastrofálny stav zbúrali a farár Her-
czegh za pomoci farníkov postavil 
súčasný kostol. 

     podľa prekladu Vdp. J.Leflera spra-

covala G. Čavarová   

     Pokračujeme v predstavovaní ţijúcich rehoľných sestier, ktoré pochádzajú z našej obce. 

Sr. Vilanovu sme navštívili 27.2.2012 a v nasledovnom texte sme pouţili aj jej osobné po-

známky. 

     Sestra Vilanova, vlastným menom Filoména Chmelová, sa narodila 10.2.1925 

v Klčovanoch, rodičom Liborovi Chmelovi a Veronike r. Čavarovej. V roku 1945 vstúpila do 

rímskej únie rádu sv. Uršule. 5.2.1946 mala obliečku, večné sľuby zložila 5.2.1951. V 50-

tych rokoch pracovala vo výrobných továrňach v nemeckom pohraničí, neskôr v sociálnych 

službách. Pôsobila ako miestna aj provincionálna predstavená. Pomáhala obnovovať cir-

kevné školy a tradíciu uršulínskej rehole. V súčasnosti žije v Suchej nad Parnou. 
Foto: MV 

,,História est magistra vitae“ (História je učiteľkou ţivota) 
 

Vo farských dokumentoch sme našli vzácny dokument – Batthianana 
visitatio ecclesia et parochia Boleraziensis ex 
Districtu Szmolanensi 1782.(Baťanovská vizitá-
cia kostola a farnosti Boleráz zo Smolenického 
dištriktu 1782), odkrývajúci časť minulosti. 

Kanonické vizitácie sú akousi kontrolou fár 
a podľa Kódexu kanonického práva ich nariaďo-
val biskup alebo arcibiskup. Popisovali ţivot 
farnosti a činnosti zamestnancov farnosti (farár, 
učiteľ / organista, kostolník, hrobár, pôrodná babica, 
hospodár), ich súčasťou sú inventarizácie zariadenia 
kostolov. 

Bolerázsku vizitáciu nariadil ostrihomský arcibis-
kup a neskorší kardinál Jozef Batthiany (1727-1799). 
Na 58 stranách popisuje stav farnosti v roku 1782. 
Farár Michal Herczegh, rodák z Trnavy, spravoval far-
nosť Boleráz s filiálkou Neštich s 653 obyvateľmi. De-
legáciu viedol bratislavský kanonik Ján Arady, tvorili ju 
arcidiakon Adam Markovič, zástupca bratislavskej ţupy 
Ladislav Petok, prísaţný Alexander Farkaš a Adam 
Kardoš, Jozef Schlegl, Štefan Ujváry. 

Podľa vizitácie bol Kostol sv. Michala archanjela 
za dedinou ľahko prístupný. Okolo neho bol múrom 
obohnaný cintorín, v blízkosti fara so šindľovo-
slamenou strechou, maštaľami, stodolou, humnom, 
zeleninovou a ovocnou záhradou. Kostol bol biely, z 
časti kamenný a z časti murovaný, pokrytý šin-
dľom, vydláţdený pálenými tehlami. Mal tri chó-
ry. Jeden nad bránou bol celý murovaný a určený 
pre ľud. Pre organ a hudobníkov slúţil druhý, vyro-
bený z dosiek a pripojený k prvému. Tretí, bočný chór, tieţ z dosiek, bol 
určený pre ľud. V lodi kostola bola malá krypta (z roku 1773) na pochová-
vanie farárov. Vchádzalo sa bránou, nad ktorou bola vystavená štvorhranná 
veţa z pálených tehál. Vo veţi zvonili tri zvony (Ladislav, Mikuláš a veľ-
ký fundačný - dar od Boleraţanov). 

Kostol mal tri oltáre. Časť prvého bola murovaná a časť drevená, 
farebná a zlátená, nachádzal sa v sanktuáriu, zasvätený sv. Michalovi ar-
chanjelovi, jeho súčasťou boli tabernákulum a štyri svietniky. Druhý oltár 
bol zasvätený Panne Márii. Oba posvätil biskup Štefan Nagy. Pri treťom 
oltári sv. Jána Nepomuckého bola krstiteľnica s príslušenstvom. Veriacim 
slúţili lavice, deväť z kaţdej strany. 

Vizitátori konštatujú, ţe kostol bol slabo zabezpečený – z inventára 

Slovo čitateľovi: 
 Poţehnané a milostiplné Veľkonočné sviatky celej farnosti praje redakčná rada.                                                      

BOLERÁZ VO SVETLE KANONICKEJ VIZITÁCIE 

Foto: archív 

http://www.nockostolovboleraz.webnode.sk


spánku, lúčili sme sa s naším kláštorom. Autobusy 

nás viezli do severných Čiech – do Broumova, neďa-

leko nemeckých hraníc, do veľkého benediktínskeho 

kláštora, preplneného rehoľnými sestrami rôznych 

rádov. 

 Ako ste preţili toto obdobie? 

Bolo tu sústredených okolo 400 sestier rôznych rádov 

a reţim bol prísny. Civilné osoby ani rehoľné sestry 

z iných rádov nás nemohli navštevovať. 

V benediktínskom kostole sme o polnoci 5.2.1951 

skladali večné sľuby – štátne úrady nepovoľovali tieto 

cirkevné obrady, preto sme určitý čas nosili symbol 

rehoľného zasvätenia - zlatý prsteň na retiazke. 

Spočiatku sme pracovali na poli, potom nám vozili 

látku na čistenie. Neskôr nás transportovali do Var-

nsdorfu, do továrne na výrobu pančúch. Naším dozo-

rom boli dve mladé dievčatá, ktoré nás mali sledovať. 

Okrem toho nadriadení ţiadali, aby sme chodili na 

politické školenie na Národný výbor a čítali noviny. 

To sme odmietli. 

Ďalšie tri roky sme boli zamestnané v Pořičí, kde sa 

spracovávali ľanové nite. Táto práca bola dosť nároč-

ná a špinavá. Nite prechádzali vriacou vodou, ktorá 

striekala na nás a na naše biele goliere, ktoré boli 

z plátna. Mali sme ich dosť špinavé. Keď sa to dozve-

deli naše americké 

spolusestry, poslali 

nám kaučukové go-

liere, ktoré sa dali 

umývať. 

V Tanwalde sme 

p r a c o v a l i 

v tkáčovniach, vrátili 

sme sa aj do Broumo-

va a vyrábali matrace, 

posteľnú a inú bieli-

zeň. Pracovali sme aj 

p r e  t o v á r e ň 

v Červenom Kostelci 

a v továrni Veba – 

Police (tu sa vyrábali 

nite na froté uteráky). 

 Stále ste pracovali iba v továrňach? 

V r.1963 prišla zmena. Vo Zvíkovci neďaleko Prahy 

sa otvoril Ústav sociální péče pre dievčatá. Viaceré 

naše sestry ho zakladali a väčšinou pomáhali vo vý-

chove. 

 Nemali ste chuť odísť z rehole?  

Ale nie. To ťaţké môţe byť aj radosť ... treba ďako-

vať Pánu Bohu. Nádherný to bol ţivot ... uţ sa len 

pripraviť. ... skutočne, teraz som mala 87 rokov ... 

ešte jeden-dva roky.... potom si ma Jeţiš zavolá. 

 Sestrička, neboli ste prísna predstavená? 

Skôr lepšia som bola ... ani jedno ani druhé ... tak 

stredne, tak je to najlepšie. 

 Po prevrate ste dlhší čas pôsobili v Trnave. 

Aká bola Vaša úloha? 

Po 17.11.1989 sa otvorili brány pre nový ţivot. Išli 

sme na ministerstvo kvôli navráteniu škôl - chceli 

sme obnoviť naše poslanie. Najprv sa nám nedarilo, 

ale potom sa cirkevné školy naozaj otvorili. Dnes 

máme v Bratislave aj v Trnave základnú školu 

a gymnázium. 

 Čo povaţujete za najťaţšie a čo za najkrajšie 

vo svojom ţivote? 

Toho je veľa. Preţili sme vojnu, ale bolo to ťaţké ... 

ruskí vojaci s nami robili hrozné veci .... Ťaţké to boli 

časy. A najkrajšie? To, keď sme štyri o polnoci skla-

dali večné sľuby v Benediktínskom kláštore 

v Broumove. Nikto o tom nesmel vedieť, bolo to 

v noci a bolo to veľmi krásne. 

Ďakujeme za rozhovor. 

 Sestrička Vilanova, ţijete v Suchej nad Parnou. Zablúdi občas Váš pohľad k nášmu 

chotáru? Pamätáte si na svoje rodisko - Klčovany? 

Keď som bola mladá, Klčovany mali okolo 500 obyvateľov. V dedine bývalo veselo. Ţili tu 

cigáni, ktorí boli výborní huslisti. Hrávali na tanečných zábavách, na Vianoce, na Veľkú Noc 

a na iné sviatky. Mali sme pekný kostolík, v Bolerázi sv. Michala a v Klčovanoch Narodenia 

Panny Márie. 

 Ako si spomínate na detstvo? 

Môj otec bol francúzskym legionárom, bojo-

val v I. sv. vojne. Za odmenu mohol podni-

kať – v dedine sme mali obchod 

s potravinami, hostinec a trafiku. Mali sme 

aj polia, na ktorých bolo treba pracovať. 

Náš dom mal tri miestnosti pre rodinu, za 

tým tanečnú sálu, kde bývali divadelné 

predstavenia a zábavy. Pekný ţivot. 

 Boli ste dobrá tanečnica? (len úsmev 

na tvári sestričky) 

 Koľko Vás bolo detí, ako ste vyrastali? 

Rodičia dali ţivot piatim deťom. Bola som najmladšia, mala som dve sestry a dvoch bratov. 

Našim veľmi záleţalo na vzdelaní, sestry chodili do meštianskej školy sestier Uršulínok 

v Trnave, jedna z nich vyštudovala na učiteľskom ústave, druhá pomáhala doma v obchode. 

Jeden brat bol inţinier, druhý zostal pracovať na hospodárstve. 

 Sestra Vilanova, čo najviac ovplyvnilo Vaše rozhodnutie vstúpiť do kláštora? 

Ako dieťa som bola nezbedná. Keď som chodila do piatej triedy na základnej škole, sestra ma 

zobrala do Trnavy do kláštora (bývala v internáte). Táto návšteva urobila na mňa veľký do-

jem. Zatúţila som sa stať rehoľnou sestrou, aby som robila pokánie za moje hriechy. Mala 

som 12 rokov, keď som mamičke povedala o svojom rozhodnutí a v roku 1937 rodina súhlasi-

la. 

 Ako pokračovalo Vaše štúdium? 

Dva roky som navštevovala meštiansku školu v Trnave, potom som prestúpila na gymnázium, 

ktoré otvorili sestry Uršulínky. Veľa som sa neučila, ale rada som pomáhala, kde bolo treba. 

 Sestrička, kde a ako ste preţili vojnu? 

V roku 1945, po skončení prvého polroka v 8. triede gymnázia, nám štúdium prerušili. Blíţila 

sa Veľká noc a od Trnavy sa ozývalo dunenie bômb. Bolo to práve na Veľkonočnú nedeľu, 

keď sa k dedine blíţilo vojsko. Boli sme ešte na prvej sv. omši, ale druhá sa uţ nekonala – 

dedinou prechádzali nemeckí a potom aj ruskí vojaci. Nemeckým vojakom sme museli uvoľ-

niť naše tri izby, my sme spali v obchode na zemi. Dunenie a strieľanie ... horeli stohy sla-

my ... zasiahli veţu kostola. Čoskoro sa objavili u nás ruskí vojaci ... napádali ľudí ... vyberali 

si mladé dievčatá, aby im uškodili na cti. Úpenlivo sme prosili nebeskú Matku, aby nás ochra-

ňovala. Volali sme: „Sedembolestná Panna Mária, ochráň nás!“, ale vojak sa len smial. Rad 

prišiel na mňa a ja som z plného hrdla volala: „Bi ma, zabi ma, len sa ma nedotýkaj!“ Pocítila 

som mimoriadnu ochranu Panny Márie, lebo po malej chvíli vojaci odišli. 

Najstaršia sestra Rozália mala vtedy malú dcérku, ktorú mamička podmienečne pokrstila, ak 

by sa stalo nejaké nešťastie. Po odchode ruských vojakov, bola malá Vierka riadne pokrstená 

v kostole. 

Koncom mája nás pozvali dokončiť štúdium, v júni a júli 1945 sme sa učili ruštinu a češtinu. 

 Ako si spomínate na obdobie Vašej formácie? 

V poslednú júlovú nedeľu 1945, sme tri novicky z trnavského kláštora odcestovali do Batizo-

viec. Náš vstup do klauzúry predchádzala obliečka – dostali sme čiernu pelerínu s bielym 

golierikom, čierny tylový závoj a kríţik. Začali sme náš postulát, ktorý trval polroka. 5.2.1946 

sme v jedálni absolvovali malý obrad – kľačali sme a naša Matka Bernadeta kaţdú najprv 

oslovila krstným menom a potom novým rehoľným menom: „Filoména sa bude odteraz volať 

– sr. Vilanova“. V prvej časti obradu sme boli oblečené ako nevesty, potom sme dostali habi-

ty a závoje. Slávnosťou obliečky začal dvojročný čas noviciátu. 

Toto obdobie uţ malo váţnejší, ale pritom radostnejší ráz. Deň čo deň sme sa blíţili k nášmu 

cieľu - k zloţeniu svätých sľubov (5.2.1948). Po zloţení prvých sľubov (na tri roky – obdobie 

zvané juniorát) sme odcestovali do Bratislavy, kde sme vyučovali náboţenstvo na meštianskej 

škole. Na sviatok sv. Michala 1948 sme odišli do Študijného domu do Prahy. Kláštor sestier 

Uršulínok v Prahe bol v susedstve Národného divadla pri rieke Vltava – denne sme počúvali 

árie, ktoré zneli v záhrade kláštora. 

 V Prahe ste pokračovali v štúdiu? 

Začala som študovať na Teologickej fakulte, okrem toho som učila francúzštinu (predstavená 

bola Francúzka). Z francúzštiny som mala skúšku a trochu som sa venovala aj angličtine. 

 Kde Vás zastihli ťaţké päťdesiate roky, keď sa likvidovali rehole?  

V apríli 1950 sme sa dozvedeli, ţe všetky muţské komunity na Slovensku boli zlikvidované 

a vyvezené do rôznych objektov. V auguste to postihlo ţenské rehoľné spoločenstvá na Slo-

venku, o mesiac neskôr aj sestry v Čechách. Keď sa 29.9.1950 obyvatelia Prahy prebúdzali zo  
 

Strana 2 

pokračovanie rozhovoru  z prvej strany 

MILOSRDENSTVO PÁNOVO OSPEVOVAŤ BUDEM NAVEKY! 

Foto: MV 

Foto: MV 
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KNIHA DEUTERONOMIUM TURÍNSKE PLÁTNO  /Veda a viera/ 

Biblické okienko Téma týchto dní... 

Zrnká múdrosti z knihy  

Deuteronomium 

 Teda uvaţuj vo svojom srdci, ţe 

ako človek vychováva svojho syna, 

tak Pán, tvoj Boh, vychovával teba. 

(8,5) 

 Veď kdeţe je národ taký mocný, 

ktorý by mal svojich bohov tak 

blízko, ako je Pán, náš Boh, 

kedykoľvek k nemu voláme. A kde je 

národ taký slávny, ktorý by mal (také) 

spravodlivé prikázania a ustanovenia, 

ako je celý tento zákon, ktorý vám 

dnes predkladám? (4,7-8) 

 Neboj sa ich, lebo Pán, tvoj Boh, 

je v tvojom strede, veľký a hrozný 

Boh. (7,21) 

 Dar zaslepuje oči múdrych 

a prevracia reči spravodlivých. 

(16,19) 

 Takto sa odplácate Pánovi, ľud 

zadubený a hlúpy?! A nie je on tvoj 

otec, ktorý ťa stvoril, nie on 

ťa stvárnil a pevne postavil? (6,32) 

taký tlak tela a človek by z kríţa spadol. Na plátne 
moţno vidieť, ţe palec je skrivený dovnútra. Je to 
preto, lebo cez zápästie ide nerv a keď sa poruší, 
spôsobí kŕče palca. Krv stekala v smere gravitácie, 
a tak človek v plátne musel visieť za ruky. Mal pre-
bodnuté nohy jedným klincom. Svedčí o tom viac 
krvi na jednom chodidle. Bol zbičovaný spredu 
i zozadu. Mal tŕňovú korunu a prebodnutý bok. 
Plátno hovorí, ţe ide o muţa s bradou, vysokého 
175 – 180 cm, váţiaceho 75 – 81 kg, s dobre vyvi-
nutým svalstvom. Vek 30 – 45 rokov, typ semitský. 
Smrť nastala krátko pred uloţeným do plátna a telo 
v ňom nebolo viac ako tri dni. Badať tam kvapôčky 
posmrtného séra, nebadať tam ţiadne príznaky roz-
kladu. Hrudník je napnutý na nadýchnutie. Ukriţo-
vaný nemal síl sa zdvihnúť na nohy, aby sa nadý-
chol. Príčinou smrti bolo teda zadusenie. Obraz je 
trojrozmerný a zvláštne sú na ňom oči. Pod mikro-
skopmi zistili, ţe ide o obtlačok mince, ktorú mal na 
očiach po smrti. Numizmatici zistili, ţe môţe ísť 
o peniaz lepton, aký dal raziť Pilát v roku 29 a 30. 
Kriminalisti našli v plátne viaceré peľové zrniečka, 
z ktorých niektoré sa nachádzajú len v oblasti Pales-
tíny. 

Vek plátna skúmali uhlíkovou metódou. Vyšlo 
im, ţe plátno pochádza pribliţne z roku 1300. Rus-
ký vedec Kuznecov však urobil pokus s plátnom 
z čias Jeţišových a nechal ho v striebornej schránke, 
ktorú podpálil. Takýto poţiar totiţto zaţilo aj Turín-
ske plátno. Plátno dal opäť na prieskum a povedali 
mu, ţe toto je z roku 1300. Tým vyvrátil pouţitú 
metódu datovania. 
Spracované podľa knihy A.Hajduka Turínske plátno 

Medzi turistické 
atrakcie mesta 
Turín na severe 
Talianska zaiste 
patrí aj Dóm sv. 
Jána, kde je 
uloţené plátno, 
do ktorého bolo 
po smrti uloţe-
né telo Pána 
Jeţiša. Takých-
to obrazov je vo 
svete viac, ale 
plátno v Turíne 
je iné. Pôvodne 
ho pokladali za 
pekne namaľo-
vaný obraz. Aţ 
pri prvom foto-

grafovaní plátna sa zistilo, ţe je tam vlastne zobraze-
ný negatív. Ale kto mohol namaľovať negatív, keď ho 
vynašli len nedávno? 

Spustila sa reťaz skúmaní pravosti obrazu na plát-
ne. Postupne sa zisťovalo, ţe ide o ľudskú krv. Je to 
odtlačok, lebo tam nie sú ťahy štetcom. Zvláštne je, 
ţe plátno má krv na oboch stranách, ale obraz je len 
na jednej. Ide o muţa, ktorý bol umučený presne 
podľa evanjelií. Pritom je vidieť, ţe nemal prebodnu-
té dlane, ako sa to všade uvádza, ale ruky boli prebod-
nuté v zápästí. Vedci potvrdili, ţe dlane by nevydrţali 

V našich úvahách nad Bibliou sa 
dostávame k piatej knihe Mojţišovej 

zvanej Deuteronomium (=druhý, opa-
kovaný zákon). Predstavuje sa ako 
zbierka rečí, v ktorých Mojţiš na 
konci putovania Izraelitov po púšti 
a pred ich vstupom do zasľúbenej 
zeme pripomínal ľudu Boţie naria-

denia a zákony. Jadrom Deuteronó-
mia je tzv. deuteronomický kódex 
predpisov a zákonov, ktorými sa majú 
riadiť bohosluţby, verejné právo 
a súkromné právo izraelskej spoloč-
nosti.  

Nakoľko ide o predpisy spred 
pribliţne 3000 rokov, spontánne sa 
natíska otázka, či táto kniha môţe ešte 
niečo povedať aj kresťanovi 21. storo-
čia. Treba si uvedomiť, ţe skôr ako sa 
Deuteronómium stalo zbierkou pred-
pisov a zákonov, bolo predmetom 
hlbokej úvahy o Jahveho zásahoch do 
ţivota a do dejín svojho ľudu, čo je 
základom poslušnosti jeho Zákonu. Aj 
u veriaceho kresťana motivuje 
v podstate zachovávanie Boţích pri-
kázaní vedomie Boţích dobrodení 
a zodpovedná vďačnosť za jeho dary 
a milosti. V našich časoch, keď sa 
mnohé vierovyznania pýtajú, čo je 
vlastne základom morálky, Deutero-
nómium podáva skvelý príklad záko-
na, morálky, ktorá sa zakladá na rozu-
movom poznaní a náboţenskom pre-
svedčení.  

Veľmi silná je reč, kde sa dáva 
Izraelitom na výber, či chcú ţiť podľa 
príkazov Boha a teda byť šťastní 
a poţehnaní, alebo si vyberú ţivot bez 
Boha, čo im prinesie smrť a kliatbu. 
Na záver otázka na zamyslenie: Čo si 
vyberá Slovensko? A tvoja rodina?               

- MV - 

O nás, pre nás Indovia, ktorých spoločnosť vyčlenila na okraj, 
prijali misionárov s radosťou. Misionár hovorí : ,,... 
išiel som tam učiť, ale oni učili mňa.“ Z rozprávania 
sme sa dozvedeli o spôsobe ţivota, o atmosfére, 
ktorá panuje v misii, o prácach, na ktorých sa po-
dieľali slovenskí a českí misionári. Pracovný deň 
misionára sa delil na dve časti. V prvej polovici 
pracovali na stavbe internátu a popoludní sa venova-
li deťom - pomáhali pri výučbe angličtiny a hrali sa 
s nimi.  

Deti v stredisku majú zabezpečenú pravidelnú 
stravu a starostlivosť. Počas prázdnin nechcú ísť 
domov, kde by boli len ďalším ,,hladným krkom“ a 
radšej zostávajú v centre. Kvôli nedostatku finanč-
ných prostriedkov však musia centrum opustiť, čím 
sa celý zmysel pomoci stráca.  

Toto je tieţ jeden z dôvodov, prečo sa rozbehol 
projekt adopcie na diaľku – finančnej podpory vzde-
lania detí v misii Manvi. Peniaze slúţia 
na zabezpečenie školného, stravy, ošatenia, škol-
ských pomôcok, ubytovania pre konkrétne dieťa. 

Podpora predstavuje mesačne od 15 do 
18 EUR. V prípade záujmu nájdete presný postup na 
stránke http://www.misiaindia.sk/edu-aid// alebo //
www. cestadomov.sk// 

Na záver prednášky misionári pozvali mladých 
zodpovedných dobrovoľníkov na misiu chystanú 
v roku 2013.                                       - G. Čavarová - 

Našu farnosť 29.1.2012 navštívili misionári pre-
zentujúci svoje skúsenosti z Indie: predstavili činnosť 
jezuitov a dobrovoľníkov na misijnej stanici 
v Pannure, v meste Manvi a projekt adopcie detí. 
Jedna z nich - Lenka Rábarová - sa okrem Indie do-
stala aj do Kene, Burundi, Kambodţe a Vietnamu. 

Predstavili Indiu ako krajinu hojnosti (turisticky 
atraktívne oblasti ťaţia z cestovného ruchu) a zároveň 
krajinu chudoby a biedy (omnoho viac oblastí trpí 
hladom, nedostatkom pitnej vody, práce, ...). Postoj 
Indov k deťom vysvetlila p. Rábarová takto: ,, Je tam 
chudoba, ale iná ako u nás. I keď máme nedostatok 
peňazí, nemáme zamestnanie, máme určitý sociálny 
systém, ktorý sa o nás vie postarať. Však India je iná. 
Žiadne dávky v nezamestnanosti, žiadna podpora, 
žiadne materské príspevky, žiadne dôchodky. Indovia 
veria, že ak majú viac detí, v starobe sa o nich bude 
mať kto postarať. Povedali by ste „čistý stredovek“. 
Nepracuješ, neusiluješ sa = nemáš. Ne-
máš = hladuješ.“ 

Misia jezuitov v oblasti Pannur, v meste Manvi, 
bola zaloţená bohoslovcom Ericom Mathiasom. Po-
máhal tehotnej ţene s odvozom do vzdialenej nemoc-
nice, ale dieťa aj matka zomreli. Po skončení štúdií sa 
vrátil a zaloţil misiu. Súkromná škola vznikla tieţ 
z podnetu jezuitov, keďţe vo vzdelaní je cesta 
k lepšiemu ţivotu. Ak deti dostanú plnohodnotné 
vzdelanie, dokáţu sa popasovať s problémami, zváţiť 
svoje moţnosti a následne sa postarať o svoje rodiny. 
Vyučovacím jazykom je angličtina a jej súčasťou je 
študentský internát a internát pre učiteľky. 

Misia pomáha kaste nedotknuteľných – dalitov, 
ktorá predstavuje najniţšiu triedu kastovníckeho sys-
tému Indie. Vykonávajú najhoršiu prácu, ţijú pod 
hranicou chudoby a ostatní ich povaţujú za nečistých. 
Len ich prítomnosť alebo dokonca ich tieň spôsobuje 
poškvrnenie. Misijná jednotka v Manvi im dáva moţ-
nosť zapojiť sa do plnohodnotnej spoločnosti. 

NÁVŠTEVA MISIONÁROV Z INDIE 

Foto: internet 

Foto: MV 
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