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Malý chlapec stál na brehu 
potoka a z 
d l h e j 
c h v í l e 
z a č a l 
hádzať do vody k a m e n e , 
ktoré našiel. Hodil jeden, 
druhý, … desiaty … Prišiel k nemu 
kamarát. Upozornil ho na kameň, čo 
práve chcel hodiť do vody. Pozrel sa 
do dlane a videl nádherný veľký 
diamant. Chytil sa za hlavu a hovoril 
si: ,,Čo som to urobil! Ja hlúpy! Keby 
som si uvedomil skôr, že mám v ruke 
diamant mohol som mať viac takých 
kameňov a bol by som bohatý. Teraz 
ich už určite odplavila voda.“ 

Tento krátky príbeh nám hovorí o 
tom, aké sú vzácne dni, ktoré 
prežívame. Sú ako diamanty. 

Vrátili ste sa do školských lavíc a 
väčšiu časť dňa trávite pri plnení 
školských povinností. Čo však 
potom? Sedíte pri telke alebo pri 
počítači? Nebolo by lepšie ísť sa hrať 
s kamarátmi namiesto sedenia pri 
telke? Nepotešila by rodičov Vaša 
pomoc? 

Skúsme každý deň urobiť krajším 
nielen pre seba, ale aj pre našich 
blízkych. 

Milé deti, mám malý problém. 
Moje pero ma nechce poslúchať. 
K eďž e b ol i  p rázdn iny veľ a 
oddychovalo a je unavené. Stvára 
neplechu a niektoré slová nenapíše 
správne. Poprehadzuje písmenká tak, 
ako sa mu zachce. Pomôžete mi 
vytvoriť správne slová a dopísať 
článok? umjeaĎk. 
Riešenie: neL an sán lezáíž, ič 
mehdío emňak do yodv alebo 
vímojbae cnyvzá ntmadai 

- G. Čavarová - 

Našim deťom 

KNIHA SUDCOV 

Biblické okienko 

Práce na údržbe a opravách našich 
kostolíkov pokročili. Bolerázsky 
kostol má ukončenú fasádu, avšak 
chýbajú „drobnosti“ (ukončiť blesko-
zvod, lapače nečistôt na strešných 
zvodoch, opraviť/osadiť misijný kríž, 
urobiť časť okapových chodníkov, 
osadiť zábradlie na chodník pri kosto-
le), tiež nás čakajú opravy oltárov a 
maľoviek v interiéri. 

Filiálny kostolík v Klčovanoch 
dostal nový vonkajší vzhľad, 
v interiéri sa po opravách omietok 
čiastočne obnovili maľby, pribudla 
opravená spovedelnica. Tiež zostalo 
zopár drobností, ktoré treba dokončiť. 

Ďalšie plány? Pastoračné centrum. 
Ďakujem dôstojnému pánovi fará-

rovi M. Vivodíkovi, všetkým brigád-
nikom a zúčastneným občanom 
a firmám. 

Zostáva len vyplatiť všetky faktú-
ry za realizované práce. Srdečná vďa-
ka a Pán Boh zaplať za každú pomoc!                  

- Š. Porubčan - 

Postupným preberaním Biblie sa 
dostávame k siedmej knihe Starého 
zákona - „Kniha Sudcov“. Hrdinské 
postavy, o ktorých kniha rozpráva, sa 
nazývajú  spoločný m men om 
„sudcovia“. Opisuje  udalosti 
v historickom období od Jozueho 

smrti až po založenie monarchie 
(asi od r. 1200 do r. 1030 pred Kr.). 
Termínom „sudca“ sa zásadne ozna-
čuje Bohom vyvolená osoba, ktorá 

od Jahveho dostala poslanie oslobo-
diť niektorý izraelský kmeň spod 
nadvlády jeho nepriateľov.  

Jozueho smrťou sa obsadenie 
dobytých území izraelskými kmeňmi 
neskončilo. Izraeliti sa usídlili iba 
v hornatých krajoch, kým na rovine 
bývali Kanaánčania a Filištínci. Jahve 
nevyhnal všetkých pôvodných obyva-
teľov z Kanaánu – jednak preto, lebo 
Izraeliti nesplnili podmienky vzájom-
nej zmluvy s Bohom a tiež preto, aby 
ich vyskúšal, či budú verní Pánovi. 

Správy o sudcoch sa zostavujú 
podľa schémy: odpad Izraela od pra-
vého Boha a príklon k cudzím bož-
stvám; Boží trest prostredníctvom 
utláčateľov Izraela; ľútosť, obrátenie 
ľudu a jeho oslobodenie prostredníc-
tvom sudcu; pokojný život ľudu až do 
smrti sudcu, po ktorej zvyčajne nasle-
doval nový odpad od Boha. V knihe 
sa výrazne poukazuje na slabosť 

Izraela a na zhovievavosť Jahveho, 
ktorý neúnavne posiela vyvolených 
mužov, aby vyslobodili izraelské 
kmene spod útlaku nepriateľa. 

Najzaujímavejší je azda príbeh 

o Samsonovi. Bol to muž, ktorého si 
Pán vybral, aby oslobodil svoj ľud od 
Filištíncov. Vynikal veľkou silou, 
ktorá spočívala v jeho vlasoch, ktoré 
si nemal strihať. Keď sa mu zapáčilo 
pohanské dievča Dalila, tak si ju 
chcel zobrať. Odhovárali ho, lebo to 
zákon zakazoval. On však neposl-
úchol. Nakoniec ho práve ona zradila 
a pomohla chytiť. Filištínci mu vy-
pichli oči. Samson si uvedomil, že 
duchovne slepý bol vlastne už pred-
tým, lebo nevidel Boží príkaz. Vypro-
sil si ešte naposledy silu a zboril stĺ-
py, na ktorých bol pohanský chrám. 
Zahynul s mnohými svojimi nepria-
teľmi v troskách tohto chrámu.- MV - 

BUDUJEME A OPRAVUJEME  

Zrnká múdrosti z knihy  
Sudcov 

     Tu vravel Pán Gedeonovi: 

„Ľudu, ktorý je s tebou, je príliš 

mnoho, keď mám dať Madiánčanov 

do jeho ruky! Veď by sa potom Izrael 

vychvaľoval proti mne: »Vlastnou 

rukou som si pomohol!«. Vyhlás teda 

pred ľudom, aby to počul: Kto je 

bojazlivý a nesmelý, nech sa 

vráti!“ (7,2-3) 

     V tých dňoch nebolo kráľa 

v Izraeli. Každý si robil, čo sa mu 

ľúbilo. (17,6) 

O nás, pre nás ... 

KURZ NÁMORNÍCTVA V ROZBEHOCH 

Od 12.8. do 18.8.2012 som (spolu s ďalšími 9 chlapcami a 8 dievčata-
mi) prežila nádherný týždeň plný hier a zábavy vo farskom letnom tábore. 

Bývali sme v turistickej chate na Rozbehoch, kde spolu s nami prebý-
val aj plch – malé chlpaté zvieratko podobné veveričke – a pomáhal nám 
pri jedení zásob, ktoré pre nás pripravili rodičia. 

Budíčkom býval pán farár a jeho hra na gitaru, a potom sme celý deň 
fungovali podľa lodného zvončeka – nachádzal sa na prízemí 
a oznamoval nástup na všetky denné či nočné aktivity. 

Celé dni sme sa hrali, chodili/behali po okolí a mapovali terén – pre-
skúmali sme neďaleký hrad Korlátko a blízku veternú elektráreň, malý 
kostolík v Rozbehoch (mávali sme tu sv. omše), dedinu Buková a jej 
priehradu. Pritom sme súťažili (rozdelení do troch družstiev) a stále sa 
dobre bavili. Keďže sme si okolie dobre poobzerali, na záver tábora sme 
mali aj nočný prieskum - počas nočnej hry sme si svietili len baterkami. 
Neďaleko chaty bolo ohnisko, v ktorom sme založili oheň a opekali. 
Slová „nuda/počítač/televízor/internet ....“ sme vôbec nepotrebovali 
a celý týždeň sme si na ne ani nespomenuli. Nemali sme čas. Mobily sme 
používali len vtedy, keď sme sa hlásili rodičom. 

Veľmi pekne ďakujem pani kuchárke a jej pomocníčke – žiaden z nás 
netrpel hladom či smädom. Trochu sme im aj pomáhali - prestierali sme 
stoly a umývali riad. Ďakujem všetkým animátorkám a najmä pánu fará-
rovi ako vrchnému veliteľovi tábora. Už sa teším do tábora na budúci 
rok!                                                                                       - D. Banciová - 

Foto: MV 

FARSKÝ TÁBOR PRE MLÁDEŽ V TERCHOVEJ 

Písal sa 8. júl 2012 a my sme sa na týždeň lúčili s našimi rodinami a 
nasadali na vlak smer Terchová. Terchová nás privítala krásnym slneč-
ným počasím a horami, ktoré sme spoznávali nasledujúce dni. 

Začali sme túrou na Malý Rozsutec, odkiaľ sme videli krásnu panorá-
mu, niektorí aj z Veľkého Rozsutca. Prechádzali sme aj cez Veľké Jáno-
šíkove diery, pokochali sme sa pekným výhľadom z Tiesňav. Naše turis-
tické vyčíňanie sme ukončili hrebeňovkou na Malý Kriváň. Pohľad na to, 
čo všetko sme prešli bol až neuveriteľný, ale ešte lepšie bolo vedomie, že 
sa nemusíme vracať peši, ale späť sa odvezieme na lanovke a oranžových 
kolobežkách. 

Tento tábor nebol však zameraný len na spoznávanie prírodných krás, 
ale aj na spoznávanie viery, ktorú sme prijali. Tento rok sme sa zamýšľali 
nad modlitbou Otčenáš. Ponorili sme sa do hĺbky slov, ktoré často vyslo-
vujeme len automaticky. Je to jediná modlitba, ktorú nám dal Náš Pán, a 
preto by sme mali vedieť význam slov, ktoré hovoríme Bohu najčastejšie. 
Vzťah s Bohom sme si prehlbovali aj každodennou účasťou na sv. omši. 

Voľný čas sme si vypĺňali hrou mafia, kartami alebo šachom. Samo-
zrejme, že nechýbala ani opekačka, pozeranie filmu a fotiek, ktoré sme 
nafotili počas celého týždňa. 

Písal sa 14. júl 2012 a my sme vystupovali z vlaku plní nových zážit-
kov a bohatší o pár priateľov. Chcela by som sa touto cestou poďakovať 
Vdp. M. Vivodíkovi za skvelý výlet, ktorý pre nás pripravil. Ďakujeme! 

- D. Belicová -  

Foto: archiv 

DIAMANTOVÝ ČAS 

Ako neodhodiť hody. 

Niekto sa spýta: „Aj to sa dá?“ Nuž, 
bohužiaľ, áno. Aj tým, že si na zábave 

užijem prvú hodinu a preberiem sa až 

okolo obeda na druhý deň.  
Jedna z pekných slávností v obci sú 

hody - sviatok patróna kostola. K nim 

patrí iste bohato prestretý stôl – obraz 
bohatej nádielky milostí, ktoré nám 

Cirkev v ten deň ponúka. Na tento svia-
tok môžeme získať plnomocné odpust-

ky, teda odpustenie časných trestov za 

hriechy, ktorých vina už bola odpustená. 
Samozrejme po splnení stanovených 
podmienok - všeobecných (sv. spoveď, 

modlitba na úmysel sv. otca) a aj návšte-
va kostola a modlitba Otče náš a Verím 

v Boha. Bez využitia tejto možnosti, by 
si človek musel svoje tresty zobrať 
z tohto sveta na večnosť a očisťovať sa 

od nich v očistci.  
Patrón chrámu je ten, ktorý, ako 

veríme, nám vyprosuje mnohé milosti. 

A my mu aspoň raz v roku za to ďakuje-
me. Ktovie, čo všetko mám vyprosil. 

Možno sme si ani neboli vedomí nebez-
pečenstva, od ktorého nás nebo ochráni-
lo. Spomínam si, ako sa jeden tzv. lieči-

teľ sťažoval, že v Trnave nemôže praco-
vať, lebo je tam veľa kostolov a tie ho 

rušia. Iste nešlo o budovy, ale o energiu, 

ktorá vyžaruje z každého chrámu. Pán 
Ježiš nám hovorí, že kto prosí, ten do-

stane. Teda aj my máme prosiť nášho 

svätého Michala archanjela o pomoc, 
hlavne v duchovných bojoch, keďže je 

archanjel, ktorý zvíťazil nad diablom. 
V Klčovanskom kostole je to jed-

noduchšie, tu na patróna nezabúdame, 
keďže je ním Panna Mária, ku ktorej 

sa poriadny veriaci utieka každý deň. 

Možno je to už horšie s modlitbou ru-

ženca. Táto modlitba sa človeku zdá 

pridlhá a času má málo... 

Nezabudnime, že v modlitbe sa čas 
nestráca. Načo nám je uponáhľanosť na 

ceste, keď pôjdeme opačným smerom? 
Povzdychneme si ako jedna babička 
v domove dôchodcov: „Celý život som 

si nič nedopriala a teraz som tu osamelá. 
Všetko som dala svojim deťom.“. 

Prosme toho, ktorý má v rukách 
život každého z nás: „Prosíme ťa Pane, 

na príhovor patrónov našich kostolov, 

sprevádzaj nás svojím mocným po-

žehnaním a daj nám spoznať, čo nám 

prináša pravý pokoj.“ 
Na záver ďakujem všetkým, ktorí sa 

doposiaľ zaslúžili o zveľadenie našich 

chrámov, ako aj chrámov Ducha Sväté-
ho, ktorým sú všetci pokrstení.      - MV- 

Farnosť Boleráz, filiálka Klčovany                                                Hodové vydanie 
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VOJTECH SUROVÝ 
Predstavujeme vám... 

pokračovanie na ďalšej strane 

rom v roku 1597 (v) Olomouci.). Na krku zvo-
na sa nachádza okrem pečate obce aj 14 cm 
vysoký reliéf Kalvárie a 6 cm reliéf Panny 
Márie s dieťaťom, ku ktorému je pripojený 
rovnako vysoký reliéf sv. Anny (?), vymodelo-
vaný zo samotnej formy. Pečať, ktorá sa na-
chádza na zvone je najstaršou datovanou peča-
ťou na hmotnej pamiatke. 

V kanonickej vizitácii z roku 1561 je stro-
há správa: ,,Boleráz. Veriaci patria ku kláštoru 
trnavských klarisiek, bez farára. Cintorín spus-
tošený. Obyvatelia katolíci.“, čo znamená, že 
vtedajšia fara s kostolom sv. Michala archanje-
la boli opustené. V roku 1597 však musel nie-
kto zadať objednávku na výrobu zvona. V tom 
čase bol Boleráz už mestečkom s jarmočným a 
trhovým právom, čím stúpol jeho význam. 
Domnievame sa, že miesto farára mohlo byť 
už obsadené, hoci pramene neuvádzajú jeho 
meno. Prvý dostupný písomný prameň hovorí 
o obsadení fary v Boleráze Jakubom Guettom 
v r. 1630.  

Zvon, ktorý uliali v Olomouckej dielni, do 
Boleráza nedorazil. Dôvody nepoznáme. Bole-
rázsky zvon však spomínajú evidencie a kano-
nická vizitácia v oblasti Šternberku a nakoniec 
skončil vo farskom kostole Navštívenia Panny 
Márie v Starých Oldřůvkach. Vo farskom 
kostole prežil ničenie a rekvírovanie zvonov 
pre potreby armády počas I. aj II. sv. vojny. 
Zvony, odobrané farnostiam, boli roztavené a 
následne z nich vyrobili zbrane na ničenie. 
Takto sa odstránilo množstvo pamiatok - pone-
chávali sa len veľmi malé zvony alebo zvony s 
veľkou historickou hodnotou. Keďže Bolera-
žania 20. storočia o zvone vôbec nevedeli, 
nemohli sa k dedičstvu prihlásiť. 

M. Babirát v publikácií „Boleráz“ uvádza, 
že farský kostol má v súčasnosti štyri zvony. 
Najstarší, z roku 1860, je umiestnený v sever-
nej časti veže, potom nasleduje zvon z roku 
1863 a dva zvony z obdobia medzi dvoma 
svetovými vojnami, ktoré sa pýšia menom 
svojho výrobcu - oba pochádzajú z dielne 
svetoznámej českej dielne R. Maňoušek a 
spol., ktorá dnes sídli v Holandsku. Vo filiál-
nom kostole v Klčovanoch sú tri zvony z oce-
le. Posledná vysviacka zvonov sa v našej far-
nosti konala v Klčovanoch v roku 1946. 

Informácia o zvone je len jednou kockou 
zo skladačky o našej histórii. V budúcnosti 
možno zistíme, kto ho dal vyrobiť a prečo 
zvon nedorazil k Boleražanom. 
spracované podľa článku PhDr. Leoša Mlčáka 

Vojtech Surový, SDB, Ing. sa narodil 4.9.1938 v Klčovanoch, rodičom Františ-

kovi a Anne r. Surovej. Absolvoval Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre (1964 

- 67), na CMBF UK v Bratislave v rokoch 1969 – 73 študoval teológiu. Za kňaza 

bol vysvätený Dr. Júliusom Gábrišom 10.6.1973. Už od roku 1964 bol tajne 

v saleziánskom noviciáte. Prvé sľuby skladal roku 1966, večné roku 1972. Teraz 

žije v Partizánskom. Navštívili sme ho v júni v Trnave, kde bol na rodinnom stret-

nutí. 

Bim – bam - bom. Zvuk zvonov mal vždy svoj výz-
nam a bol súčasťou každodenného života človeka. Ozýval 
sa v čase radosti aj smútku: zvony zvolávali na bohosluž-
bu, modlitbu, hlásili nebezpečenstvo, požiar, búrku… 

História zvonov siaha do staroveku (3. tisícročie pred 
Kristom). Legenda z r. 406 hovorí o biskupovi Paulinusovi 
z mesta Noly (oblasť Kampania), ktorý sa prechádzal le-
som. Zaujala ho kvetina v tvare zvončeka a napadlo ho 
vyrobiť z kovu rovnaký zvonček. Neskôr výrobu zvonov 
zabezpečovali kláštory. Najstarší zvon na Slovensku bol 
objavený v Bojnej - z prelomu 8. a 9. storočia.  

Prečo tento úvod? Zaujal nás článok umeleckého his-
torika PhDr. Leoša Mlčáka, ktorý bol publikovaný vo 
Výročnej správe Okresného Archívu Olomouc za rok 
1984 pod názvom „Znak slovenskej obce Boleráz na zvo-
nu z roku 1597 v Šternberku“. Ide o zvon, ktorý objavili 
pri súpise pamiatok farského kostola v Šternberku v roku 
1982. 

Dovolili sme si sledovať a priblížiť Vám osud tohto 
zvona - mal povzbudzovať Boleražanov, avšak nakoniec 
skončil na inom mieste.  

Výrobu zvonu zabezpečila jedna z troch významných 
dielní na výrobu zvonov v Olomouci, ktorú vtedy viedol 
Jiří Hechperger. Zvon má korunu so šiestimi uchami na 
zavesenie, okolo zvona na čepci je dvojriadkový nápis, 
kde sú slová delené symbolom obráteného písmena S. 
Nápis znie: HOC § OPVS § FACTVM § AD § LAVDEM 
§ NOMINIS § DIVINI § ET § VSVM § ECCLESIAE § 
BOLLERAZ § A PARTV § VIRGINIS § 1597 § MEIS-
TER § GEORG § HECHPERGER § ZV § OLMICZ § 
GEGOSSEM (preklad: Toto dielo (je) zhotovené k chvále 
Božieho mena pre Boleráz majstrom Jurajom Hechperge-

Slovo čitateľovi: 
HLAHOL ĎALEKÉHO ZVONA  

Foto: súčasný bolerázsky zvon   

Foto: MV 

Ako sa žilo kedysi ... 



študovať a štúdium trvalo tri roky. Boli tam zväčša politické kádre, ale 

chceli tam aj nestranníkov, aby to nevyzeralo... dostávali sme aj plat ... tak 

som študoval, pracoval a mal aj noviciát. Prvé sľuby som mal v r. 1966. 

 Ako ste zvládali noviciát a štúdium na vysokej škole? 

Cez vysokú školu som býval na priváte. Mali sme tvrdý režim: vstávali 

sme o piatej, nasledovala meditácia a modlitby, potom sme utekali na sv. 

omšu, odtiaľ na prednášky/cvičenia, ktoré začínali o siedmej. 

 Čo ste robili po skončení vysokej školy? 

Dva roky som pracoval vo Výskumnom ústave kukurice ... Pán Boh to tak 

zariadil - nerobil som inžiniersku prácu, ale technika ... musel som ísť, kde 

ma vyslali ... 

 A kedy ste sa rozhodli pre teológiu? 

Boli roky 1968-69 ... v 1969 som sa prihlásil na teológiu a z práce ma bez 

problémov pustili. Prijali nás 120 do jedného ročníka a aby to rozriedili, tí, 

ktorí mali vysoké školy, si mohli za jeden rok urobiť dva ročníky. Jeden-

krát som to využil ... potom som si povedal, že zbytočne to budem rýchliť, 

keď tu mám možnosť čítať a študovať knihy. Myslím si, že keby nebolo 

Dubčeka, asi by som nebol taký trpezlivý a húževnatý - pracovať a ešte aj 

študovať. Bol som starší, bol som salezián a niečo som už mal z teológie 

naštudované. Podmienky boli sťažené - totalitný režim.... Na fakulte som 

bol štyri roky. 

Na sviatok Ducha svätého, 10.6.1973, ma vysvätil p. biskup Gábriš ... v 

kostole bolo všetko prísne kontrolované .... sprievod išiel z fary .... nemo-

hol som mať svojho kazateľa (musel ho schváliť tajomník). 

 Kde ste pôsobili po skončení teológie? 

Najprv ako kaplán v Trnave (2,5 roka). Jeden veriaci ma varoval: „Idú po 

vás, lebo aktivizujete mládež.“ Ja som však pokračoval ... preložili ma do 

Hlohovca, kde som bol 2 roky a dva mesiace. V marci 1978 ma preložili 

do Čajkova (bol tam veľmi prísny cirkevný tajomník, a preto tam dávali 

kňazov, ktorých chceli mať pod veľkou kontrolou) a strávil som tam 11 

rokov. Na faru som si priniesol aj pinpongový stôl – vypratal som miest-

nosť, kde predchádzajúci p. farár choval sliepky a ukladal uhlie 

a miništranti tam chodili hrávať. Mal som kvôli tomu aj problémy ... av-

šak poslanci miestneho národného výbora sa ma zastali „Máme stolnote-

nisový klub a on nám dochováva mladých pinpongistov.“ a nič sa mi ne-

stalo. 

Požičiaval som knihy (chodili aj deti zo susednej dediny), predovšetkým 

románové životopisy svätých, ktoré priam hltali .... ale to boli iné časy. 

Založili sme skupinku mladých - stretávali sme sa na fare, čítali Sv. písmo 

a meditovali nad ním. Zaviedol som prvé soboty.... 

Opäť ma preložili a dostal som sa do Trnavy na Kopánku. Na začiatku mi 

tam bolo dosť ťažko ... Po revolúcii sme začali vymáhať priestory, ktoré 

patrili našej reholi - komunite saleziánov. Ja som bol „vedúci“ - ekonóm, 

direktor aj farár ... spolu 11 rokov a niekoľko mesiacov. 

Preložili ma do Žiliny, kde som tri roky pôsobil ako správca farnosti. Na-

posledy ma preložili do Partizánskeho ... zo začiatku som učil nábožen-

stvo a pripravoval mladých na sobáš ... teraz robím spovedníka, na prvý 

piatok chodím po chorých. 

 Čo považujete za najkrajšie vo svojom živote? 

Začnem od modlitby a od zážitkov s Bohom ... Keby som nemal zážitok 

s Bohom, bol by som len teoretik. Ak by som hovoril, že P. Ježiš zmŕt-

vychvstal a sprítomňuje sa na oltári, ale necítil/neprežil to ... ,bol by som 

iba teoretikom. 

Záleží aj na nás, aby nám Pán Boh ten zážitok dal, napr. z modlitby, keď 

sa budeme dobre modliť. Dobrá modlitba je, keď poprosím P. Máriu, aby 

sa modlila so mnou a postavila sa pred Božiu tvár. Ona je našou matkou, 

ako povedal P. Ježiš pod krížom - stretanie sa s P. Ježišom cez P. Máriu. 

Prečo cez Pannu Máriu? Ona miluje Ježiša, ona plní jeho vôľu na 100 %. 

Poviem príklad: Keď má matka nejaké deti, a ja niečím poteším jej dieťa, 

urobím tým radosť matke. Aj Ježiš miluje Matku a chce, aby bola milova-

ná. Matka nás má vychovávať a starať sa o nás po duchovnej stránke … 

Cez P. Máriu sa ide ľahšie k Ježišovi…  

Musíme sa snažiť o rozhovor s Bohom ..., musíme sa prinútiť, bez prinú-

tenia nie je nič. P. Ježiš povedal: „Kto ma chce nasledovať, nech vezme 

svoj kríž a nasleduje ma.“ Keď chce niekto milovať, tak sa musí obetovať. 

Najviac sa na P. Boha podobá matka - matka i otec cca 20 rokov dávajú 

deťom všetko zadarmo. Pán Boh rodičov uspôsobil, aby dávali zadarmo a 

Pán Boh pre nás pripravil všetko tak, aby sme to našli... a stále to aj udr-

žiava ... Keby to neudržiaval, nebude to fungovať. Svet funguje, lebo je 

udržiavaný. 

 Vdp. Surový, kde teraz žijete? 

Som kaplánom v Partizánskom. (smiech) Nie som na dôchodku, ale som 

kaplánom ... na fare sme piati spolubratia, štyria kňazi a jeden asistent. 

 Ako si spomínate na detstvo? Z akej rodiny pochádzate?  

Boli sme štyria súrodenci: brat (o 11 rokov starší ako ja), sestra (staršia o 

10 rokov), ďalšia sestra (zomrela, keď mala 5 rokov) a ja. Ako chlapec 

som bol veľmi živý. Všeličo som vyvádzal, v škole som nevedel obse-

dieť... dnes sa tomu hovorí „hyperaktívny“. Otec bol jednoduchý roľník 

a vždy ma nútil učiť sa, hoci mi nevedel s učením pomôcť. Ja som v 

škole nedával pozor, ale čo som zachytil, to som si pamätal... známky 

som nemal dobré, avšak len preto, lebo som sa neučil. (Nie som veru 

dobrý príklad pre deti.) Keď išiel okolo mňa otec, mal som vždy vylože-

nú učebnicu a pod ňou knihu, čo som čítal. Od dvanástich som čítal 

životopisy svätých. 

 Kde ste chodili do školy? Absolvovali ste aj vojenskú službu? 

Hoci som nemal veľkú chuť, otec ma nútil ísť na strednú školu. Chodil 

som na poľnohospodársku do Trnavy. Tam som sa dal do učenia - prvý 

rok som býval na internáte, kde bola disciplína a museli sme sa učiť. 

Druhý rok ma z internátu „za trest“ poslali domov, keďže otec nechcel 

vstúpiť do družstva. 

Po škole som išiel na dva roky na vojnu. Mal som tvrdú vojnu - doma 

som bol taký maznáčik, súrodenci (starší o 10/11 rokov) všetko porobili 

a ja som mal viac voľnosti. Našťastie ma po prijímači vybrali do poddô-

stojníckej školy v Brne ... vojnu som skončil ako čatár.... avšak po du-

chovnej stránke som na vojne získal - išiel som tam ako chlapec a vracal 

som sa ako muž - utrpenia, ktoré som tam prežil, mi pomohli. 

 Dôstojný pán, čo najviac ovplyvnilo Vaše rozhodnutie zasvätiť 

život Bohu? 

Môj duchovný život sa trocha vzchopil po osemnástke. Predtým boli 

krízy, hoci som čítal náboženské knihy/časopisy a mal doma príklad - 

rodičov a súrodencov. Ustálil som sa, začal som chodiť na sv. spoveď/

prijímanie. Keď som v nedeľu išiel na sv. príjimanie, cez celý kostol 

som išiel len ja a tri/štyri babky ... bolo mi veľmi ťažko .... myslel som 

si, že všetci ľudia na mňa pozerajú a bol som z toho vykoľajený ... preto 

som začal chodiť na sv. omše do Trnavy. 

Keď som sa vrátil z vojny, zamestnal som sa v Plemenárskom ústave 

v Senici - chodil som testovať vzorky mlieka. Bol som tam 4,5 roka. 

Býval som doma, ráno som vstával o pol piatej ... o piatej išiel vlak a o 

šiestej bola v Senici ranná sv. omša. Chodil som na tieto sv. omše, snažil 

sa nevynechať prvé soboty. Raz som pri soche P. Márie prosil o to, aby 

som našiel nejakých chlapcov – kamarátov so záujmom o duchovný 

život ... a po niekoľkých týždňoch, keď som tam prišiel na prvú sobotu, 

zoznámil som sa s jedným mladým mužom, ktorý ma skontaktoval 

s jedným saleziánom. Ten ma skontaktoval s ďalšími, a potom to išlo 

jedno za druhým - najprv ma hodnotili ako človeka, potom v roku 1964 

začal noviciát. Dva roky sme sa stretávali s novicmajstrom ... tiež som 

musel splniť podmienku - zmeniť zamestnanie, aby som bol mimo do-

mova. Zostal som v tom istom podniku, ale prešiel som do Šaštína. Asi 

po pol roku prišiel vedúci, že ma prihlásil na vysokú školu v Nitre. Ja 

som bez váhania prijal. Bola to Božia vôľa, aby som tam išiel. Začal som 
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pokračovanie rozhovoru  z prvej strany 

BEZ OBETY NEEXISTUJE LÁSKA 
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Téma týchto dní ... 

SPOMÍNAME plakala, akoby sa už nemali vidieť. Skutočne. Zomrela v 1970 a neskôr 
v 1976 zomrela aj sestra ... už sa s Viliamom nevideli. 

Chcel študovať za kňaza, ale mal len poľnohospodársku školu a - 
jednoducho mu to nešlo. Rozmýšľal a modlil sa. Už vtedy som bol sale-
ziánom a hovoril som mu: ,,Ak to povolanie máš, môžeš ísť do noviciátu ... 
tam budeš mať čas sa rozhodnúť, či na to máš alebo nie. Dovtedy môžeš 
skúšať.“ 

Išiel do Nemecka do noviciátu. Potom bol vo Švajčiarsku, v Kanade. 
Robil záhradníka, vrátnika, telefonistu, kuchára. Po páde komunizmu sa 
vrátil domov - mal 73 rokov. Odvtedy žil na Slovensku (12 rokov) v Iván-
ke pri Dunaji v zariadení spolu s ostatnými rehoľníkmi na odpočinku. 
Staral sa o záhradu, dorábal zeleninu... až do poslednej soboty svojho 
života. 18.6.2012 oslavoval 85 rokov a nasledujúcu nedeľu ho zobrali do 
nemocnice. V stredu ho bola pozrieť rodina, vo štvrtok spolubratia. Vydý-
chol po modlitbe v prítomnosti spolubratov jezuitov. Je pochovaný v Iván-
ke pri Dunaji. ... a teraz už má na starosti záhradu v nebi.... 

podľa rozprávania V. Surového spracovala G. Čavarová 

Vdp. Vojtech Surový si počas rozhovoru zaspomínal na svojho brata, 
rehoľníka Viliama, ktorý zomrel začiatkom tohto leta. 

Z Bolerázu odišiel ako 37-ročný. Vyštudoval za záhradníka, ale necí-
til povolanie do manželstva a tápal ... viedlo ho to k duchovnému živo-
tu ... chodil na spoveď a sv. príjimanie. 

Pracoval ako záhradník v Ostrave a v r. 1964 počas zájazdu (Viedeň 
– Budapešť – Bukurešť) sa stratil, nevrátil zo zastávky vo Viedni. Mama 
ani otec nevedeli o jeho úteku. Mal trvalý pobyt v Ostrave, a preto niko-
ho z rodiny nestíhali, obišli bez problémov. 

Nemal nič vybavené, išiel len tak. Stretol Nemcov (vedel po nemec-
ky, ale nie ukážkovo) a natrafil na jedného jezuitu. Keďže bol utečenec, 
musel ísť do záchytného tábora, kde zostal asi 3-4 týždne. Pomohli mu 
jezuiti a dostali ho z tábora. Stáli pri ňom, hoci nemali istotu. Robil u 
nich v Innsbrucku záhradníka. V r. 1968 som ho tam navštívil aj 
s matkou a sestrou, v r. 1969 som tam zaviedol otca. Pri rozlúčke matka 

PÚŤ DO HÁJIČKA V TRSTÍNE 

kom a prihováral sa deťom, mladým, starým... v jeho tvári bolo vidieť 
obrovskú radosť. Počas kázne spomenul, že vždy rád prichádzal, prichá-
dza a verí, že aj bude prichádzať na toto miesto. 

Po skončení sv. omše nás už čakal autobus a pán šofér Jožko Sadecký 
– srdečná vďaka – ktorý zobral aj veriacich z Bíňoviec.  

Po prežití peknej pobožnosti sme sa rozišli do svojich domovov 
k nedeľnému obedu. Vďaka Tebe Pane Bože a Matičke za požehnanie, 
pomoc a ochranu.                                                                 - V. Portášová - 

Každý 15. august je sviatočným dňom. Je to sviatok Nanebovzatia 

Panny Márie, kedy si veriaci viac ako po iné dni spomínajú a uctievajú 
Matičku. V tento deň (alebo najbližší víkend) sa pravidelne koná púť 
do našej skoro-susednej dediny Trstína, do tzv. Hájička. 

Pamätám sa, ako sme sa na túto púť vždy tešili – chodili sme s rodič-
mi, aj v povojnovom období, aj neskôr za komunizmu. Viem, že niekto-
ré ročníky tu prijali aj sviatosť birmovania. Toto miesto nám prirástlo 
k srdcu. 

Ako po iné roky, aj teraz sme sa rozhodli pešo putovať za Matičkou 
do Hájička (cca 7 km). Naši rodičia nás učili, že na púť je treba chodiť 
smädný, hladný a bosý. Celkom sme to nedodržali, ale hladní a viacerí aj 
smädní boli. Nebolo nás síce veľa, hoci tento rok sa pridali viaceré man-
želské páry. Veľmi nás potešilo, že po ceste našou i ostatnými dedinami, 
mali ľudia ozdobené okná kvetinkami a sviečkami. Vedeli, že sa na čele 
procesie nesie kríž P. Ježiša - takto vzdávali úctu P. Ježišovi a Matke 
Božej. 

Za modlitieb a spevu mariánskych piesní sme pomaly prišli do Bíňo-
viec. Tam nás pri kostole čakali ďalší pútnici, a keď sa naše dve skupiny 
spojili, bola z nás veľká procesia. Na rázcestí v Trstíne sme sa pridali 
k veriacim, ktorí kráčali od kostola v Trstíne. Celý sprievod sa vydal do 
Hájička. 

Na čele niesli miništranti kríž, potom išla dychová hudba, vyzdobená 
socha Panny Márie, kňaz a všetci veriaci. Sochu niesli aj naše deti 
z Brezinky, slávnostne oblečené v krojoch. Každoročne sa spájajú 
s deťmi a mládežou z Bíňoviec a z Trstína a pomáhajú niesť sochu. 

Modliac sa sv. ruženec sme prišli až pred oltár v Hájičku, kde sláv-
nosť pokračovala sv. omšou. Celebroval ju pán biskup Ján Orosch 
z Trnavy. Po sv. omši, pri odchode od oltára, udeľoval požehnanie pútni-
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konzumný spôsob života, bez obety.... Lenže láska bez obety neexistuje: 

Matka Tereza, Ján Pavol II, Don Bosco... boli zamilovaní do Pána Boha a 

dokázali sa obetovať do krajnosti. 

 A čo bolo pre Vás najťažšie? 

Zbaviť sa sebectva, otvoriť sa P. Bohu ... nejde to bez toho, aby človek 

neprijal kríž a utrpenie. Ale P. Boh nežiada veľa, žiada len to, čo nás jed-

noducho postihne ... Bolí nás hlava, nedarí sa nám, nemôžeme v noci 

spať..., niekto zvýši hlas, aj my zvýšime ... vybuchneme ... a vznikajú 

zranenia. Zranenia u človeka, ktorý vybuchol. Naučte sa obetovať utrpenie 

pre hriešnikov. Napíšte si na papier „obetovať utrpenie pre hriešnikov“, 

a kým sa Vám to nevryje do pamäti, nechajte to vyložené.... a keď Vás 

niekto napadne, zvýši na vás hlas, v tichosti povedzte: „To je za obrátenie 

hriešnikov,“... za nás, za všetkých ľudí vo svete. To je to najdôležitejšie: 

utrpenie je viac ako modlitba a treba ho využiť. Utrpenie je zlo ..., ja ho 

prirovnávam k hnoju. Ten niekomu smrdí. Keď sa však použije v záhrade, 

potom sú pekné kvety, zelenina... My hnoj, to utrpenie meníme na dobré. 

Najťažšie je utrpenie prijať, ale keď ho prijmeš, už ťa nikto nerozhádže.  

 Čo by ste odkázali obyvateľom Bolerázu? 

Aby si našli čas na seba, aby si našli čas na ticho, aby si vzájomne našli 

čas (manžel na manželku, rodič na dieťa...), aby sa nenechali bombardo-

vať informáciami, ktoré nevedia usporiadať vo svojom vnútri. Počítače, 

internet, televízia... Stále niečo hučí/svieti, ale duchovný život je niekde 

inde.                                                                       Ďakujeme za rozhovor.  

Lásku nadobúdame, 

keď kontaktujeme Boha 

- pri dobrej modlitbe, 

pri poklone Sviatosti 

oltárnej, pri príprave sv. 

prijímania, pri sv. spo-

vedi (nielen vyrapotanie 

hriechov, ale aj prosba o 

milosť Božiu, pretože 

bez nej nezvládneme 

nič). Sú dva typy hrieš-

nikov, jedni robia poká-

nie a druhí nie – len sa 

vyspovedajú/povedia hriechy a viac nič ... je potrebné zlepšiť sa po sv. 

spovedi.  
Milosť Božia je to, čo Pán Boh dáva, keď začneme niečo robiť ... Ne-

smieme spať. Nebudeme odmenení zato, že chodíme do kostola, ale za 

ovocie, ovocie nášho duchovného života - lásku, ktorú dávame ľuďom 

okolo nás. Na nás je nalepené sebectvo - vidieť seba a nie iného. Ježiš 

povedal: „Čokoľvek ste urobili jednému z najmenších, mne ste urobili.“ 

Za toto nás bude odmeňovať. P. Boh vidí, že sa mu otvárame: že čítame 

Sv. písmo a meditujeme nad ním ...,vezmeme si nejakú vetu - hlavnú 

myšlienku na celý deň.... 
Situácia vo svete: všetko sa rozpadá ... pravda je všetko, čo mi vyhovuje; 
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