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AKO POVEDAŤ... 

Jeden chlapec, 

ktorého veľmi 

m r z e l o ,  ž e 

nedokáže rozumieť rodičom, 

sa vybral za slávnym učiteľom, aby 

mu poradil. Učiteľ ho vypočul a poradil mu: 

„Musíš sa naučiť počúvať svojich rodičov.“ 

 Chlapec teda odišiel s radosťou domov. Po 

mesiaci sa vrátil za učiteľom a povedal mu, 

že počúval každé slovo, ktoré jeho rodičia 

vyslovili. Učiteľ ho s úsmevom poslal späť 

a povedal: „Teraz počúvaj každé slovo, ktoré 

nevyslovia.“                                         - PB - 
 

Blížia sa prázdniny a s nimi aj čas hier 
a radovánok. Milé deti, prajeme Vám, aby 
ste si našli nových kamarátov a spoznali 
nové miesta, aby ste si oddýchli od školy a 
domácich úloh.                             - redakcia - 

Našim deťom 

Práce na úprave fasády kostola skompli-
kovala stavba lešenia, ktoré sme museli do-
budovať až po vrch veže do výšky cca 30 m. 
Po zdemontovaní kríža a otvorení strešnej 
krytiny, sme zistili havarijný stav časti krovu 
veže - bol nahnitý a práchnivý. Postupne 
sme demontovali staré hrady, nahradili no-
vými, namontovali strešnú krytinu a osadili 
medené oplechovanie a kríž. Kríž sme tiež 
poopravovali - opieskovali a natreli novými 
ochrannými nátermi. Pred ukončením prác 
sme do medenej časti oplechovania uložili 
odkaz pre budúce generácie. 

Kostolík namaľovaním dostal nový 
vzhľad, namontovali sme aj bleskozvod, 
ktorý tam doteraz nebol. 

V prácach budeme pokračovať – 
v Boleráze plánujeme upraviť vonkajšie 
okolie kostola, reštaurovať vstupné dvere 
a kamennú šambránu, vybrať dodávateľa na 
vnútorné maľovanie a v Klčovanoch vybrať 
najlepší farebný návrh fasády. 

Ďakujem všetkým, ktorí pomohli 
a pomáhajú pri prácach – prácou, modlitbou 
alebo finančnými darmi. Srdečné Pán Boh 

zaplať!                                   - Š. Porubčan - 

BUDUJEME A OPRAVUJEME  

a unikátna krížová cesta - vystavaná 
z kameňov z  Olivovej hory, z Palestíny a 
z mnohých miest, kde bola prelievaná krv 
poľského národa. 

V Krakove sme sa zastavili v kaplnke 
Božieho Milosrdenstva, kde sú uložené ostatky 
sestry Faustíny a pomodlili sa v novom moder-
nom kostole Božieho Milosrdenstva.  

Navštívili sme aj kostolík v Zakopanom, 
kde sa Gorali modlili za uzdravenie sv. otca 
Jána Pavla II, keď bol zranený pri atentáte. 
Sľúbili, že z vďaky za jeho uzdravenie posta-
via nový a väčší kostol – dnes stojí a zdobia ho 
obrazy zo života sv. otca.  

Návštevou pútnických miest srdce človeka 
jasá od radosti. Skúste a uvidíte – naberiete 
silu a požehnanie od Matky Božej do ďalšieho 
životného zhonu, aký dnes prežívame. 

Ďakujeme Pánu Bohu a Matke Božej za 

pomoc a ochranu počas púte. 

- V. Portášová - 

Štvordňovú púť Poľskom sme začali 11.6.2012 
v Čenstochovej, návštevou krásneho chrámu Matky 
Božej Čenstochovskej. Panna Mária je uctievaná ako 
Čierna Madona (je čierna lebo, keď Turci plienili 
v Poľsku, podpálili chrám, ale s Božou pomocou sa 
podarilo niektorým ľudom už čiastočne poškodený 
obraz zachrániť). Poďakovali sme sa, poprosili 
o požehnanie a milosti a o 6 hod sa zúčastnili sv. 
omše, ktorá sa začala potom, čo sa za zvukov fanfár 
odhalil obraz Panny Márie. Po sv. omši a obhliadke 
areálu sme mali pobožnosť krížovej cesty a za spevu 
mariánskych piesní a modlitieb sme sa autobusom 
presunuli do ďalšieho pútnického miesta Licheň. Na 
jeho okraji leží Greblinský les, kde sme sa zastavili. 
V roku 1813 sa tu zjavila Panna Mária vojakovi 
a uzdravila ho (bol zranený za presunu Napoleonov-
ho vojska). V roku 1850 sa viackrát zjavila jednému 
pastierovi a predpovedala, že do mesta budú prichá-
dzať ľudia z celého Poľska i sveta a budú uzdravení 
na tele i na duši. Je tu postavená nádherná bazilika 

PÚŤ DO POĽSKA 

NOC KOSTOLOV o histórii a aktuálnej renovácii našich chrámov 
v Boleráze a Klčovanoch, zúčastniť sa na sv. 
omši, spoločne si zaspievať alebo vypočuť 
spievanú modlitbu sv. ruženca, pozrieť krátky 
pútavý film o človeku, ktorý zvíťazil nad 
vlastným hendikepom, obzrieť výstavu boho-
služobných predmetov, ochutnať omšové víno 
a ponúknuť sa pochúťkami od našich boleráz-
skych gazdiniek. 

Úprimne chcem poďakovať všetkým zú-
častneným (tento rok nás bolo okolo 350), 
nášmu duchovnému otcovi Vdp. Mariánovi 
Vivodíkovi, pani kostolníčkam, ktoré obetavo 
pomáhali pri prípravách, výtvarníkom, speváč-
kam, farskému spevokolu, bolerázskym gaz-
dinkám, ktoré nám bohatým občerstvením 
spríjemnili tento večer. Ďakujem všetkým, 

ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali. 
Všetci účinkujúci mali z Noci kostolov hlboké 
zážitky a radosť, že svoj voľný čas mohli ve-
novať dobrej veci a priblížiť krásu kresťanstva 
a cirkvi v našej obci. Veríme, že toto spojenie 
s Pánom Bohom prostredníctvom Noci kosto-
lov Vám ponúkneme opäť na budúci rok. 

- O. Pinček -  

Podujatie, ktoré sa 
snaží pripomenúť, 
že kostol je tu pre 
každého, sa stáva aj 
na Slovensku tradí-
ciou – v kostole Sv. 
Michala Archanjela 
sme netradičnú 
atmosféru kresťan-
stva zažili 1.6.2012, 
keď bol náš chrám 
sprístupnený pre 
všetky vekové kate-
górie. S radosťou 
sme privítali aj 

tých, ktorí kostol bežne nenavštevujú. 
Noc kostolov v Boleráze bola výnimočná - kona-

la sa presne na Deň detí. Najmä pre ne sme pripravili 
zaujímavé a tvorivé hry, trampolíny a tiež malý dar-
ček - papierový model nášho obnoveného kostolíka, 
ktorý si mohli vlastnoručne poskladať. 

Pevne veríme, že aj pre dospelých bol program 
zaujímavý a obohacujúci - mohli sa zapojiť do chvál 
s našim farským spevokolom, pozrieť si prezentáciu 

ZÁVISLÍ Z ČENAKOLA 
OPÄŤ V KOSTOLE 

V nedeľu 15.4.2012 zavítali do našej 
farnosti dvaja členovia komunity Čenakolo, 
ktorí mávali problémy s alkoholom. Počas 
stretnutia sa nám zverili so zmenou, ktorá 
vstupom do komunity nastala v ich životoch 
a motivujúcom vplyve ostatných členov na 
ich životy. Na stretnutí sa rozpútala živá 
diskusia a viacerí z nás si z neho odniesli aj 
jedno z pravidiel života komunity: ,,Ak riešiš 
nejaký problém, nevyslov odpoveď hneď, ale 
rozmysli si to a odpovedz na druhý deň.“  

- G. Čavarová - 

Téma týchto dní... 

NEPLÁNOVANÝ POHĽAD DO HISTÓRIE 

rok razby (Kremnica, 1894 a 1899), nápis 
MAGYAR KIRÁLY VÁLTOPÉNZ na druhej 
strane. 

Zvitok sme dali na odbornú expertízu, 
keďže ho nebolo možné prečítať - pôsobením 
času stvrdol natoľko, že nevieme zistiť, či 
obsahuje posolstvo alebo nejaký predmet. 

Aj my sme zachovali tradíciu a do veže 
sme vložili odkaz, ktorého celé znenie si mô-
žete prečítať na webovej stránke farnosti. Na-
písali sme ho ručne, na ručne vyrobený papier, 
a pridali slovenské koruny, eurá, farské novi-
ny, CD a fotky okolia obce.  

Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane! 

- G. Čavarová - 

Vo veži  kosto la 
v Boleráze sme počas 
opráv našli sklenenú fľašu 
so zvitkom a mincami. 
Predmety sú staršie ako 
100 rokov. 

Sklenená fľaša kedysi 
slúžila ako obal horčice. 
Prvá minca, najhodnotnej-
šia, je strieborná - uhorská koruna z r. 1898, s podo-
bizňou vtedajšieho panovníka Františka Jozefa I. 
(1830-1916), pod ktorou je vyrazená značka K.B 
(miesto razby mince - Kremnická mincovňa) a po 
obvode nápis: FERENCZ JÓZSEF I-K-A-CS-ÉS M-
H-S-D-O-AP-KIR Na druhej strane tejto mince je 
rok vydania, hodnota, nápis KORONA a svätoštefan-
ská koruna; po obvode vavrínový veniec. Strieborná 
koruna by mala dnes hodnotu asi 4 €. Mince s nápi-
som fillér (prekl. z maď. cent) boli v hodnote 10 a 20 
centov, obe pochádzajú z roku 1893, s vavrínovým 
vencom, hodnotou a miestom razby na jednej strane 
a nápisom MAGYAR KIRÁLY VÁLTOPÉNZ na 
druhej strane. Posledné dve mince s hodnotou 1 a 2 
nebolo možné identifikovať. Vyčítali sme miesto a 
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Kto nechce pracovať, nech ani neje. 
Tento výrok pochádza od sv. Pavla. Písal ho 

Solúnčanom, ktorí sa nazdávali, že príde koniec 
sveta a nechceli už nič robiť. Vieme, že Boh 
v Písme vyzýva človeka, aby sa staral 

o zverenú Zem. Zároveň ho upozorňuje, aby 
nezabudol, že všetko bolo stvorené pre člove-

ka, ale on bol stvorený pre Boha. Z tohto po-
hľadu jasne vidieť, že práca je potrebná, ale 
nie nadradená človeku. Aby človek nezabu-

dol, kto je a načo je na tejto zemi, má svätiť 

nedeľu a nájsť si aj čas na oddych. 
Finančná kríza zaiste ovplyvní mnohé naplá-

nované dovolenky. Avšak podmienkou oddy-

chu nie je vždy komfort dovolenky, ale aj vzá-
jomné vzťahy a čas pre seba a iných. V zhone 
života často pozeráme na to, čo bude. Ale nie 
menej podstatné je pozrieť sa vo svojom živote 
na to, čo už bolo. To môže potom veľmi ovplyv-
niť  pohľad do budúcnosti. Človek si neraz uve-
domí, že to, za čím sa tak naháňa, v podstate až 
tak nepotrebuje a bolo by lepšie sa venovať 
iným veciam. 

Text som začal citátom sv. Pavla. Známy je 
jeho výrok: „Viem komu som uveril!“ Keď 
neveriaci hľadia na život kresťanov, neraz sa 
pýtajú: „Vedia komu uverili?“ alebo „Komu 
vlastne uverili, keď nedodržiavajú kresťanské 
zásady?!“ Takto sa degraduje Cirkev a viera 
v nej. Sv. Pavol si počas svojho života veľa 

vytrpel pre Krista. Opisuje to v liste Korinťa-
nom. Ako to, že bol ochotný toľko trpieť pre 
všemohúceho Boha? Veril, že je všemohúci, 
a predsa pre neho musel toľko trpieť? Prečo ho 
teda neochránil? 

Odkiaľ mal sv. Pavol toľko energie nám 
prezrádza jeho zážitok s Kristom. Stalo sa to 
vtedy, keď išiel prenasledovať kresťanov do 
Damasku. Bol presvedčený, že sú sektou. Na 
tejto ceste ho zalialo svetlo a on počul hlas. 
„Šavol, prečo ma prenasleduješ?“ On povedal: 
„Kto si, Pane?“ A ten: „Ja som Ježiš, ktorého ty 
prenasleduješ.“ Tu Pavol pochopil dve veci, 
ktoré navždy zmenili jeho život. Že Ježiš je živý 

a spojený s kresťanmi. 
Neskôr vo svojich viacerých listoch hovorí 

o Cirkvi, ako o Kristovom tele, kde hlavou je 
Kristus a my sme jeho údmi. „Veď nik nikdy 
nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho 
a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, lebo sme údmi 
jeho tela.“ Teda Boh nie je ďaleko od trpiacich. 
Keď nás bolí ruka, tak na ňu myslíme viac, než 
na iné údy. A tak aj Kristus viac myslí na tr-

piacich, než na tých, ktorí to nepotrebujú. 
Živí si svoje telo a opatruje! Aj teba, ktorý 
k nemu patríš, chce živiť a opatrovať. Mať ve-
domie, že je tu niekto, kto mi chce a môže po-
môcť, je veľmi potrebné. A to nielen v čase 
krízy. Kiežby aj nás tak povzbudila myšlienka 
Božej blízkosti, ako ju prežíval sv. Pavol. Kiež-
by sme pocítili, že sme jedno telo. 

- M. Vivodík - 
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ANNA HUDCOVIČOVÁ Predstavujeme vám... 

pokračovanie na ďalšej strane 

musím odísť dokončiť si prácu na chirurgiu, ale 
určite za ňou prídem, než pôjdem domov. Prikývla 
a ja som odišla. 

O dve hodiny, keď som išla z práce, bola Alen-
ka na izbe už sama. Ešte ma vnímala, pokývala mi 
hlavou, ale už nevládala hovoriť, ťažko dýchala. 
Sadla som si k nej, chytila som ju za ruku a začala 

som sa nahlas modliť sv. ruženec. Dýchala 
čoraz hlbšie, ťažšie, pomalšie. Po prvom 
desiatku ruženca vydýchla poslednýkrát. 
Ďakovala som Bohu za to, že som mohla 
byť v tejto, pre ňu tak dôležitej, chvíli 
s ňou. A tiež za to, že na mňa počkala, 
kým prídem a prevediem ju k Pánovi. 
Aké je veľké Božie milosrdenstvo! Odvte-
dy, čo ma poprosila, že by chcela byť u 
nás hospitalizovaná, sme sa viac zblížili. 
Často som za ňou chodievala a iba tak sme 
sa rozprávali. Liečba už ani veľmi nezabe-
rala - Pán to zariadil tak, aby odišla z tohto 
sveta ako niekto, o koho sa stará, na kom 
mu záleží a dá mu útechu aj v hodine jeho 
smrti. Bolo to aj pre mňa dôkazom, že Boh 

je verný a dodrží všetky prisľúbenia, ktoré nám 
dáva. 

Alenku som poznala ako lektorku z kostola v 
Boleráze, kde veľmi pekne čítala. Vždy som sa s 
ňou rada stretla, bývala veselá a usmiata. V posled-
nom roku života si však veľmi vytrpela, hoci netr-
pela zbytočne, pretože sa dokázala obetovať. Je pre 
mňa vzorom a príkladom ako znášať utrpenie - v 
odovzdanosti k Pánovi. Aj v utrpení sa dokázala 
obetovať za obrátenie hriešnikov! Asi takto si pred-
stavujem svätosť človeka. Prosím Pána, aby som sa 
jej mohla aspoň trochu podobať. 

Pane Ježišu, ďakujem ti za Alenku. Prosím ťa, 
aby si ju prijal k sebe do večnej slávy, veď ti bola 
taká verná až do konca! 

- sr. Alžbeta Galgóciová - 

     Sestra Teofila, vlastným menom Anna Hudcovičová, sa narodila 

8.4.1921 v Klčovanoch, rodičom Ľudovítovi a Márii r. Matulovej. Do 

kongregácie Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (vincentky) 

vstúpila 3.9.1943. Obliečku mala v roku 1945 v Ladcoch, kde skladala 

19.3.1949 aj sväté sľuby. Dnes už 9 rokov žije v Belušských Slatinách, 

kde sme ju navštívili. 

Dnes asi o pol štvrtej mi zavolala pani 
primárka z interného oddelenia, že vo vážnom 
stave priviezli Alenku. Poprosila som kňaza, 
aby jej udelil sviatosť pomazania chorých. Ja 
som mala službu na chirurgii a mali sme veľa 
práce, ale kolegyne ma na pol hodinu uvoľni-
li, aby som mohla za ňou ísť. 

Prišla som o pol piatej, keď jej už kňaz 
udeľoval sviatosť pomazania. Alenka sa pote-
šila, že som prišla a usmiala sa na mňa - už to 
bol jej posledný úsmev pre mňa. Keď kňaz 
odišiel, sadla som si k nej a spýtala som sa, či 
sa pomodlíme spolu ruženec k Božiemu milo-
srdenstvu. Keďže mala veľké bolesti a ťažko 
sa jej dýchalo, povedala som, že nemusí vy-
slovovať nahlas – stačí, ak sa bude modliť vo 
svojej mysli. Pred modlitbou som povedala 
môj úmysel modlitby. Spýtala som sa jej, že 
ak má aj ona nejaký, môže ho vysloviť. Pove-
dala: „za obrátenie hriešnikov“. Napriek bo-
lesti sa so mnou modlila aj nahlas - sama som 
bola prekvapená, kde berie toľko sily. Keď 
sme sa pomodlili, povedala som jej, že ešte 

Slovo čitateľovi: 
SPOMIENKA NA ZAKLADAJÚCU ČLENKU NÁŠHO ČASOPISU 
Spomíname... 

16.4.2012 zomrela Mgr. Alenka Belicová, ktorá pravidelne pripravovala články zo série „Ako sa 
žilo kedysi...“. V tomto čísle sme ich nahradili krátkou spomienkou na posledné chvíle jej života. 
Nekonečný Bože, uveď ju do večného svetla.                                                                        Redakcia 
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 Sestrička Teofila, spomínate si na svoje rodisko? Kedy ste napo-

sledy navštívili Klčovany? 

Vlani v apríli - s rodinou som v Trnave oslávila narodeniny a navštívila 

sv. omšu v Klčovanoch. Môj rodný dom je oproti kostolu v Klčovanoch. 

 Ako si spomínate na detstvo? Z akej rodiny pochádzate? Koľko 

Vás bolo detí? 

Bola som najstaršia z troch detí. Sestra, mladšia o 1,5 roka, sa vydala a žije v Boleráze. Brat, ktorý 

bol odo mňa mladší o 5 rokov, už zomrel.  

Foto: MV 



Zobrali nás 20.3.1952, veľmi skoro ráno a odviezli do Beckova. Viete, mi 
sme vedeli, že pôjdeme, dokonca sme sa dozvedeli aj kedy (švagor jednej 
zo sestier pracoval ako účtovník v nemocnici). V tom čase bol našim du-
chovným p. Tiso (brat prezidenta prvej Slovenskej republiky) a na posled-
nej sv. omši na sviatok sv. Jozefa, nám hovoril, že nesmieme plakať .... 
radšej nech spievame a obetujeme to Pánu Bohu.... Nič sme si nemohli 
zobrať ... aj tak sme nič nemali, všetko bolo nemocničné ... 
v nemocniciach sme nedostávali žiaden plat. Vždy pred novým rokom 
sme dostali biele súkno/plátno ... vincentky nikde na svete nemali za služ-
bu plat ... Povedali, že tam máme všetko pripravené, ale keď sme prišli do 
tábora v Beckove nebolo tam vôbec nič ... padal sneh .... boli tam veľmi 
vysoké a hrubé kamenné múry ... len dve malé piecky (jedna v hovorni 
a druhá v dennej) ... zima (františkáni hovorili, že ráno, keď sa chceli 
umyť, museli vodu kameňom rozbiť). Zostali sme do augusta, potom nás 
preložili do Pruského a v januári 1953 späť do Beckova.... V r. 1964 som 
veľmi vážne ochorela, mala som obojstranný zápal pľúc. Od marca do 
decembra som preležala v nemocnici v Trenčíne (k vyzdraveniu mi po-
mohli lieky od jedného dobrodinca z Belgicka). Koncom r. 1964 som išla 
do charitného domu v Číži. Boli tam sestry zo 7 rôznych reholí. Tri mesia-
ce v r. 1968 som strávila v Slovenskej Ľupči. Ako kaplán tam slúžil aj 
bývalý banskobystrický biskup Rudolf Baláž. Pamätám si, ako raz veľmi 
meškal na rannú sv. omšu. Všetky sestry sme sedeli v kaplnke a čakali, 
kým príde. Prišiel po deviatej veľmi dobitý... v noci ho zobrala štátna 
bezpečnosť na vyšetrovanie... Z Ľupče som odišla do Močenku, kde som 
prežila 34 rokov. Bolo nás tam 120 sestier, 3 farári, dve kaplnky, krásny 
park..... 

 Kde ste brali silu čeliť komunistickému režimu - nemali ste chuť 

odísť z rehole?  
Na odchod do civilu nás mali najskôr prehovárať lekári. Keď za mnou 
prišiel pán primár v Trenčianskych Tepliciach, že musí so mnou hovoriť, 
povedala som mu, že so mnou vôbec nemusí strácať čas.... „Tak som si to 
predstavoval,“ povedal a pobozkal mi ruku. „Čo to robíte?“ „Ja neboz-
kávam ruku Vám, ale celej Vašej reholi, že vychovala také sestry...“ Bola 
som kostolníčka, každú sobotu som zháňala kvety do kaplnky, a preto som 
zvykla meškať do práce. Lekár, s ktorým som pracovala, sa ma vypytoval, 
prečo meškám ... keď sa dozvedel, že zháňam kvety do kaplnky, začal mi 
nosiť každú sobotu 60 karafiátov... Neskôr emigroval a začal nový život 
v USA.... vyhľadal ma vždy, keď prišiel na Slovensko... nech som bola 
kdekoľvek. 

 Čo považujete za najťažšie a čo za najkrajšie vo svojom živote? 

Najkrajšie? Obrátenie na vieru ... stretávala som sa s mnohými ľuďmi, 
často ťažko chorými... v Ružomberku žili katolíci i evanjelici... Najťažšie? 
Nič... ďakujem Pánu Bohu, že som mohla žiť v tomto storočí ... keď som 
obetovala Pánu Bohu, tak mi nebolo nič ťažké.... V živote som túžila na-
vštíviť Rím – bola som tam v r. 1985. Bývali sme u sv. Marty vo Vatikáne 
a vežu baziliky sv. Petra som mala zo spálne priam na dosah ... 

 Prezraďte nám, čomu vďačíte za svoj dlhý život? 

Ani to nevnímam. Každé ráno vstanem a ďakujem Pánu Bohu, že mi dáva 
nový deň, aby som pracovala nielen na sebe, ale aj na iných dušiach... aby 
som mu mohla robiť radosť ....  

 Čo by ste odkázali obyvateľom Bolerázu? 

Aby žili z viery, lebo kto nežije z viery, žije zbytočne. Aby milovali Pána 
Boha, a nežili z mamony... ono sa to nezdá – ľudia povedia, užime si ... 
ale nie je to pravda ... život je krátky a veľmi rýchlo sa pominie ..... Veď 
už sv. Pavol hovoril, že všetko je márnosť, okrem milovať Pána Boha... 

Ďakujeme za rozhovor. 

Naša rodina bola veľmi zbožná - najmä deduško, ktorý prišiel 
z Juhoslávie a mamička, ktorá bola členkou 3. rádu františkánskeho. 
Každý deň musel ísť niekto z domu do kostola – nech boli akékoľvek 
práce, aj cez žatvu... keď nemohli dospelí, išli deti... O piatej zvonili 
a hneď potom sme sa schádzali na večeru a modlitbu. Spolu sme sa na-
hlas modlili, čítali životopisy svätých. Doma nás netrestali, ale ak sme 
prišli na večeru neskoro, museli sme si spred pece zobrať poleno, kľačať 
počas celej večere aj modlitby a hladní ísť spať. Ja som si vždy zobrala 
najvrchnejšie polienko. Sestra bola prefíkaná, vyberala si „najlepšie“ 
polienko - hladké, ktoré nepichá.... Krstil ma pán farár Koňakovský 
a ako dieťa som bývala veľmi chorá, do roka som mala sedemkrát zápal 
pľúc ... keď mamička plakala v kostole, povedal jej: „Marienka, neplač 

a neboj sa - ona prežije aj tvoj aj 
otcov vek a bude sestrička...“ 

 Kde ste chodili do školy? 

Päť rokov som chodila do Bole-
rázu a potom do Trnavy. Najprv 
k sestričkám Uršulínkam (mojou 
spolužiačkou bola Naďa, dcéra 
M i k u l á š a  S c h n e i d e r a -
Trnavského), neskôr na rodinnú 
školu. Chcela som pokračovať 
v štúdiu, ale otec ma nechcel 
pustiť, vraj dievča nepotrebuje 
toľko škôl. Požičala som si penia-
ze zo Živeny a začala študovať 
ošetrovateľstvo na Štefánikovom 
ústave v Martine. Mala som 22 
rokov, keď som vstúpila do reho-
le – najskôr do seminára, lebo náš 
rád nemá noviciát, ale seminár. 

 Sestra Teofila, ako ste sa 

dostali do kláštora? 
O reholi som začala uvažovať, 

keď som chodila do meštianky k sestričkám. Zdôverila som sa dôstojné-
mu pánovi a ten mi povedal, aby som si zvolila patróna - keď sa budem 
k nemu modliť, bude za mňa orodovať, pomôže mi v rozhodnutí 
a vyprosí mi sväté povolanie. Zvolila som si sv. Valburgu (bola to muče-
níčka z Anglicka, ktorá išla na misie do Nemecka) – je to aj moje bir-
movné meno. 

 Sestrička, kde a ako ste prežili vojnu? Nemali ste strach? 

Pracovala som v nemocnici v Ružomberku. Strach? .... nočné služby 
mávali s nami vojaci... boli sme mladé a nič nám nebolo ťažké.... dali 
sme sa do služby a slúžili sme. Trvalo to až dva mesiace ... kým prechá-
dzal front ... ochorela som na týfus. Môj stav bol veľmi vážny, počula 
som, ako primár na chodbe povedal môjmu lekárovi, že nemám nádej. 
Lekár sa však nevzdal, povedal mi: „Sestrička, nič vás nezachráni, iba 
alkohol. A to nie piť, ale slopať!“ Každé ráno, hneď ako mi priniesli sv. 
prijímanie, už stál pri dverách s koňakom. Ja som nikdy nepila alkohol 
a vôbec mi nechutil. Tak povedal, že nech skúsim víno. Skúsila som a na 
dúšok vypila pohár, tak mi zachutilo.... Keď prišiel na vizitu, hneď vy-
zvedal, či pijem to víno. Pochválila som sa, že na dúšok som vypila po-
hár. Povedal: „Čo pohár, fľašu musíte vypiť!“ Na druhý deň som vypila 
celú fľašu, ani som necítila, že by som bola opitá...už som ležala tri me-
siace a bola som veľmi vyslabnutá.... Sestrička mi potom nosila každý 
deň fľašu a čudovala sa, že kto mi na to víno chodí.... nechcela veriť, že 
to ja ho pijem. Naši mali vtedy vinice a sestrička predstavená napísala 
rodičom telegram. Moja mama aj teta hneď prišli a každá mi priniesli 25 
litrov vína.... nuž, čo to bolo pre mňa, ani nie na mesiac.....keď mi tak 
zachutilo... (smiech sestričky). Vyzdravela som, hoci mnohí vraveli, že 
to bol zázrak.... veľa pacientov vtedy zomrelo. 

 Ako si spomínate na obdobie po vojne?  

Po vojne boli nemocnice úplne zdevastované. Mňa „odvelili“ do Šiah. 
Nebola to veľká nemocnica (200 pacientov), ale bola zrenovovaná 
a v krásnom prostredí - dva rady líp, šípové ruže... krásna kaplnka sv. 
Vincenta, ktorý v rukách držal chudobné dieťa. Pracovala som tam 3 
roky, v 1948 som išla do Trenčianskych Teplíc, kde nás bolo 28 sestier 
a bývali sme v dome Tri srdcia. Pracovala som tam na zubnom a na 
krčnom oddelení.  

 Ako ste prežili päťdesiate roky, keď sa komunistický režim snažil 

zlikvidovať rehole? 
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pokračovanie rozhovoru  z prvej strany 

KTO NEŽIJE Z VIERY, ŽIJE ZBYTOČNE 

Foto: MV 
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KNIHA JOZUE 

Biblické okienko 

Dostávame sa k šiestej knihe 
Starého zákona - Knihe Jozue. Je 
nazvaná podľa Jozueho (hebr. = 
„Jahve je spása“), ktorý je 
v predchádzajúcich knihách spomína-
n ý ako  Mo jži šo v s lužo bník 
a dôverník. Z Jahveho rozkazu Moj-
žiš ustanovil Jozueho za svojho ná-

stupcu a za vodcu Izraela. 
Kniha rozpráva o  dobyt í 

a rozdelení Kanaánu izraelskými 
k m e ň m i ,  k t o r é  p r i c h á d z a j ú 
z egyptského otroctva asi v r. 1220-
1200 pred Kr. (vo všeobecnosti potvr-
dené aj archeologickými vykopávka-
mi). Toto obdobie bolo výhodným 
časom na zaujatie Kanaánu, lebo ne-
bolo pod nadvládou nijakej politickej 
mocnosti. Cieľom knihy nie je zachy-
tiť udalosti z postupného dobývania 
Kanaánu, ale podať súhrnné svedec-
tvo o tom, že Jahve splnil svoje prí-
sľuby a svoju zmluvu s praotcami. 
Kniha Jozue pripomína Izraelitom, 

že sú povinní zostať verní Jahvemu 
aj uprostred pohanských národov. 
Do istej miery každý národ musí bo-
jovať o svoju identitu, obhajovať 
svoje základy. Izraelský národ doká-
zal vydržať v otroctve a dokázal si 
vydobyť slobodu. V tomto smere sme 
im podobní, neraz sme žili pod nad-
vládou iných národov, boli utláčaní 
nábožensky aj kultúrne. A za to, že 
sme vydržali, ďakujeme dozaista aj 
viere našich predkov. Preto napome-
nutia Jozueho, aby bol ľud verný 
Bohu, patria aj nám. Kiežby sme 
mohli s Jozuom povedať: „Ja však 

a môj dom, my chceme slúžiť Páno-
vi.“                               - M. Vivodík - 

O nás, pre nás 

PÚŤ DO LÚRD A FATIMY 

Zrnká múdrosti z knihy  
Jozue 

  Ako som bol s Mojžišom, tak 
budem aj s tebou. Nenechám ťa bez 
pomoci, ani ťa neopustím. Buď silný 
a udatný! Lebo ty máš odovzdať 
tomuto ľudu do dedičného vlastníctva 
krajinu, o ktorej som prisahal ich 
otcom, že im ju dám. (1,4-7) 

  Ak sa vám však nepáči slúžiť 
Pánovi, tak si dnes vyvoľte, komu 
chcete slúžiť, či bohom, ktorým 
slúžili vaši otcovia na druhej strane 
potoka alebo bohom Amorejčanov, 
v ktorých krajine bývate. Ja však 
a môj dom, my chceme slúžiť Pánovi. 
(24,15) 

  Jozue namietal ľudu: „Vy 
nebudete môcť slúžiť Pánovi! Veď on 
je svätý Boh, žiarlivý Boh. On 
neodpustí vaše priestupky a hriechy. 
Ak vy opustíte Pána a budete slúžiť 
cudzím bohom, tak aj on sa odvráti od 
vás a dopustí na vás zlo a zničí vás, 
hoci vám predtým preukazoval 
dobrodenia.... Sami ste svedkami proti 
sebe, že ste si vyvolili Pána, aby ste 
mu slúžili.“ (24, 19-22) 

Putovať sme začali v nedeľu 22.4.2012 - 49 pútnikov, od 7 
do 80 rokov, z 23 rôznych miest Slovenska. 

Santes Maries de la Mer (Mesto dvoch Márií) je pútnic-
kým miestom Rómov, v ktorom v kostole zasvätenom Márii 
Jakubovej a Márii Salomé je socha sv. Sáry. Obe sa podľa 
tradície (spolu so slúžkou Sárou, Lazarom, Máriou Magdalé-
nou a Martou) okolo roku 40 po Kristovi dostali na francúzske 
pobrežie na loďke bez plachiet, nechávajúc sa unášať vetrom. 
Púte k Máriám a sv. Sáre bývajú 24. a 25.5. a 22.10 a trvajú 8 
- 10 dní. Rodiny Rómov vchádzajú do kostola v presnom po-
radí - otec, deti a matka v náručí s najmenším dieťaťom – 
všetci nesú zapálené sviece.  

Do Lúrd sme dorazili v podvečer tretieho dňa púte. Blíz-
ko jaskyne Massabielle vyviera voda z lurdského prameňa 
a nad ňou je nápis vo viacerých jazykoch sveta: „umy sa, napi 
sa a príď za mnou!“ Na mieste zjavenia Panny Márie je dnes 
veľká socha, pod ktorou je nápis: Ja som Nepoškvrnené po-

čatie a v blízkosti mnohoramenný svietnik s horiacimi svieca-
mi. Neďaleko sú kúpele - kamenné vane s lurdskou vodou, 
kde sa za pomoci personálu chodia očisťovať pútnici. Hoci je 
to len obyčajná pitná voda, uzdravila mnoho ľudí (doteraz ich 
bolo uznaných 68) - je symbolom Božej lásky. Pre každého, 
kto vydržal čakať v dlhom rade, bol kúpeľ nezabudnuteľným 
osobným zážitkom.  

Na svahoch hory Espelungues, nazývanej aj Kalvária, sme 
prešli krížovú cestu (dlhú 1,2 km) s 15 zastaveniami. Neza-
budnuteľným zážitkom bol večerný sviečkový sprievod pútni-
kov mnohých krajín od jaskyne Massabielle cez námestie 
okolo Brétonskej kalvárie a korunovanej sochy Panny Márie 
Lurdskej až pred Ružencovú baziliku. Esplenádou sa niesol aj 
hlas slovenskej piesne Božia rodička k tebe voláme a jeden 
desiatok sv. ruženca, ktorý sa pomodlili naši pútnici. V stredu 
sme boli na medzinárodnej sv. omši v Podzemnej bazilike sv. 
Pia X., spolu s 15.800 ďalšími pútnikmi. 

V Santiagu de Compostella (v preklade znamená ,,Svätý 
na hviezdnom poli“) sme si uctili pamiatku sv. Jakuba staršie-
ho.  

Fatima, ďalšie významné mariánske pútnické mesto na 
našej ceste, ktoré bolo v porovnaní s Lurdami tiché, no pritom 
radostné. Kedysi pastviny Cova da Iria, dnes námestie, kam 
vojde neuveriteľných milión ľudí - mohutná bazilika so so-
chou Panny Márie akoby symbolizovala otvorenú náruč, jej 
zvony každú hodinu odbíjali pieseň Ave Mária. V bazilike sú 
pochovaní sv. Hyacinta a sv. František. Vzácna socha Panny 
Márie z cédrového dreva korunovaná korunkou z čistého zlata, 
do ktorej Ján Pavol II. vložil guľku po atentáte, je umiestnená 
za nepriestrelným sklom v Kaplnke zjavenia (o 6 hod. ráno 
sme tu mali sv. omšu). Námestím vedie mramorový chodník 
(pôvodne 600 m), ktorým na znak pokánia/prosby pútnici 
prechádzajú kolenačky. Štyria slovenskí pútnici niesli sochu 
Panny Márie počas sviečkového sprievodu a pri modlitbe sv. 
ruženca znela námestím aj slovenčina. Po návšteve domov 
vizionárov bola pre nás silným zážitkom medzinárodná sv. 
omša v nedeľu Dobrého pastiera. 

Bathala, pohrebisko portugalských 
kráľov. Dych vyrážajúci gotický chrám 
spolu s kláštorom bol postavený ako poďa-
kovanie Panne Márii za vypočutie modlit-
by. Kostol v rybárskom mestečku Nazaré, 
na brehu Atlantického oceána, je známy 
svojou čiernou sochou Panny Márie, ktorú 
vlastnili a pred útokmi Arabov chránili sv. 
Hieronym a sv. Augustín. Objavená bola v 
roku 1170 Rufinom, ktorý sa počas poľo-
vačky na jeleňa ocitol nad priepasťou. Sľú-
bil, že ak prežije, dá postaviť chrám – pre-
žil a v neďalekej jaskyni našiel čiernu so-
chu.  

V Barcelone sme neobišli kostol Sagra-
da familia (Bazilika sv. Rodiny), ktorý sa 
začal stavať v roku 1882 ako neogotická 
stavba, s nezabudnuteľným prínosom Anto-
nia Gaudího. Známy je jeho výrok: „Kostol 
bude zasvätený sv. Jozefovi, on bol v rodine 
najaktívnejší a málo sa spomína. Toto dielo 
zakončí Jozef.“ 7.11.2010 vysvätil chrám 
Benedikt XVI., civilným menom Jozef 
Ratzinger. Cestou domov sme sa zastavili v 
letovisku Lloret de Mar aj v talianskej 
Padove. 

Ďakujem každému účastníkovi za to, že 
prispel k dobrej atmosfére a nálade na púti. 
Veľká vďaka patrí organizátorom: vdp. 
Mariánovi Vivodíkovi za duchovné vede-
nie; sprievodkyniam Anne Kováčovej a 
Emílii Dobiášovej za úžasné zážitky; vodi-
čom za bezpečnú jazdu. Ďakujem za každý 
deň a vzácne chvíle, na ktoré nezabudnem!  

- G. Čavarová -  
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