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ČIERNE ALEBO BIELE??? 

Denne stojíme pred voľbami a výzvami: 
(1) Napijem sa malinovky alebo si dám čaj? 
(2) Oblečiem si tričko alebo 
sveter? (3) 
Budem sa učiť 
do školy alebo sa 
zahrám PC hru? (4) Pôjdem do baru 
alebo na turistiku? (5) Miniem našetrené 
peniaze za kozmetiku, hoci ju vôbec 
nepotrebujem alebo si kúpim zaujímavú 
knihu? (6) Pôjdem do kostola, alebo budem 
dlhšie spať? 

Kaţdé rozhodnutie nás utvára a 
charakterizuje. Podľa čoho si vyberáme? 
Podľa okruhu ľudí, v ktorom ţijeme, alebo 
podľa seba? Čo by povedali kamaráti, keby 
ma videli na turistike, a nie v bare! Čo by 
povedali kamošky, keby som v obchode 
zamierila do oddelenia kníh, a nie ku 
kozmetike a šatám? 

Čoho sa bojíme? Bojíme sa zvoliť si 
alebo sa obávame reakcie okolia? Zvaţujeme 
obe moţnosti alebo automaticky vieme 
odpoveď dopredu? Uvedomujeme si, medzi 
čím volíme a kam nás naše rozhodnutia 
privedú?  

 

PS: Keby som si mala vybrať, určite by som 
si urobila čaj do termosky, obliekla si sveter 
a išla na turistiku, kde možno stretnem …. 
Voľba je však na každom z nás! 

                                                 - G. Čavarová -  

Našim mladým 

 súťaţ v stolnom hokeji v utorok po Veľkej 

noci, 

 v sobotu 6.4.2013 celodenná túra Boleráz 
– Rozbehy – Buková - Ostrý Kameň – 
Záruby - Boleráz. 

 v nedeľu 7.4.2013 prvé sv.prijímanie detí. 

 od 14.4.2013 manţelské večery. 

PRIPRAVUJEME... 

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE  

Chlapci       3 
Dievčatá     6 

BOLERÁZ    20 
Muţi   9 

  Ţeny   11 

KLČOVANY  6 
Muţi   2 
Ţeny   4 

POHREBY 26 

BOLERÁZ     
Deti   8 

KLČOVANY   
Deti   2 

1. SVÄTÉ PRIJÍMANIE   10 KRSTY      9 

BIRMOVANCOV   48 

Zaopatrených   16 
Nezaopatrených 4 

Zaopatrených    5 
Nezaopatrených 1 

NÁBOŢENSTVO 170 
zo 183 detí  (93%) 

Boleráz       6 
Klčovany    1 

R
O

K
 2

0
1
2

 

JEŽIŠ TI CHCE POMÁHAŤ 

Spoločenstvo Ţivá voda z Piešťan pripra-
vilo pre našu farnosť duchovnú obnovu za-
meranú na tému „Jeţiš Ti chce pomáhať“. 
V sobotu 23.2.2013 sme mali moţnosť zasta-
viť sa, „obnoviť“ svoj ţivot a viac sa priblíţiť 
k Bohu. Program sa začal ráno vo farskom 
kostole v Boleráze sv. omšou o 9.30 
a pokračoval pásmom chvál, slova 
(prednášky, svedectvá o ţivote s Jeţišom) a 
modlitieb. 

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí akýmkoľ-
vek spôsobom pomohli s realizáciou akcie. 

- Ľ. Banciová - 

SOBÁŠE    7 

STRETNUTIE SENIOROV V PASTORAČNOM CENTRE  

Len veľmi málo ľudí si vie predstaviť posled-
né hodiny, minúty a sekundy civilného roku strá-
vené v kostole pri modlitbe. Príchodom vdp. Vi-
vodíka sa takéto chvíle stali skutočnosťou - minu-
lý rok sme uţ po druhýkrát preţili na fare 
a v kostole posledné chvíle roku. 

Po stretnutí v pastoračnom centre sme príchod 
nového roka oslávili modlitbou v kostole. 
O polnoci, keď vonku začal ohňostroj, sme si 
pred kostolom vzájomne vinšovali, neskôr sme sa 
ešte trošku zohriali v pastoračnom centre a potom 
rozišli do svojich domovov. 

Uţ teraz Vás všetkých pozývame na tohtoroč-
né silvestrovské posedenie na fare a chvíle stráve-
né v modlitbe v našom kostole. 

- Š. Porubčan - 

SILVESTER 2012 V KOSTOLE 

O nás, pre nás 

BUDUJEME A OPRAVUJEME Ako sme minule spomínali, na zimu nám 

zostali drobnosti - úpravy kostolov a fary (napr. 

dali sme opraviť organ v Klčovanoch).  

Organ chceme opraviť aj v Boleráze, avšak 

aţ po ukončení opráv omietok a maľoviek 

v interiéri kostola. 

Riadna zima s mrazom a snehom nám dala 

priestor na premýšľanie, modlitbu a prípravu na 

jarné práce. Úplne zastavila práce na zateplení 

a úprave fasády pastoračného centra, ktoré sa 

začalo viac vyuţívať na spoločenské stretnutia 

mladých i starších ľudí. 

Po ukončení roka 2012 Vám predkladáme 

sumarizáciu finančných prostriedkov, ktoré sme 

zaplatili na opravách a úpravách kostolíkov 

a pastoračného centra. Na lešenie sme minuli 

6.900 €, na veţe a hromozvod 4.000 €, na omiet-

ky a nátery 7.900 €, na statiku 2.123 €. Celkovo 

sa náklady vyšplhali na 35.640 €.  

                                               - Š. Porubčan - 

Šestnásty február 2013 bol pre mnohých far-
níkov len dňom pracovného voľna, avšak pre 
viacerých bolerázskych seniorov to bol deň vypl-
nený príjemným, Vdp. Vivodíkom dlhodobo avi-
zovaným, spoločenským stretnutím. Jeho záme-
rom bolo vzájomné zbliţovanie celého farského 
spoločenstva. V pastoračnom centre sa v dobrej 
pohode, s ochotou porozprávať sa, zišli všetky 
skupiny farníkov – ţeny, muţi, stredná generácia, 
seniori i takí, ktorým zdravotné ťaţkosti neumoţ-
ňujú pravidelné návštevy chrámu a stretnutia 
s ostatnými farníkmi. Pri voňavých koláčikoch, 
kávičke i dobrom vínku sa hovorilo o váţnych 
i boľavých skúsenostiach, ale aj o veselých záţit-
koch a o plánoch ďalších stretnutí, o organizovaní 
spoločných akcií, výletov, pútí a pod. Nebolo 
účastníka, ktorý by nemal povedať čosi zaujíma-
vé. 

Za výborný priebeh celého stretnutia patrí 
vďaka nášmu pánovi farárovi, aktívnym farníč-
kam a predovšetkým nášmu Pánovi. Všetci sme 
cítili, ţe nám túto vydarenú akciu a pekný deň 
poţehnal.      

     V tejto súvislosti vyzývame všetkých starých, 

chorých, osamelých, nevládnych alebo inak nie 

z vlastnej viny sociálne odkázaných občanov 

v núdzi, ktorí potrebujú duchovnú, prípadne mate-

riálnu pomoc, aby sa prihlásili u pána farára. 

     Zároveň by sme radi poprosili občanov, ktorí sú 

ochotní spolupracovať ako aktivisti v charitatívnej 

oblasti, aby to oznámili pánovi farárovi. Nepôjde o 

zvlášť náročnú dennú formu pomoci, ale o pomoc v 

podobe organizovania stretnutí seniorov, príleži-

tostných návštev starých a chorých, spojenú 

s drobnými službami, alebo len ochota porozprá-

vať sa. Je ťažká doba, ľudí trápia existenčné pro-

blémy, stúpajúce nároky v zamestnaní, ale keď sa 

človek odhodlá a dokáže si odkrojiť z voľného 

času, zistí, že to nie je premárnený čas, naopak 

Pán Boh túto ochotu k službe odmení a dodá toľko 

sily, vnútorného pokoja a radosti, že aj vlastné 

povinnosti a starosti sa prekonávajú ľahšie. 

                    - J. Ostatníková - 

Foto: MV 
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Jeho rany nás uzdravili. 
A opäť je tu Veľká noc. Cirkev nám v nej pripomí-

na Boţiu lásku k hriešnemu človeku. Rád by som sa 
zastavil pri výroku zo Starého Zákona knihy Izaiáša: 
„On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený 
pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a 
jeho ranami sme uzdravení.“ (Iz 53,5) 

Prvá časť vety nám zdôrazňuje, ţe tu nejde len 
o udalosť, ktorá patrí do ďalekej histórie - smrť 

a prebodnutie Pána Jeţiša sa dotýka kaţdého člove-
ka. Bol prebodnutý pre naše hriechy. 

Vedeli by sme vymenovať, pre ktoré hriechy asi 
musel Pán Jeţiš trpieť? Boli medzi nimi aj tie moje? 
Boli. Bol strýznený pre naše neprávosti: moju pýchu, 
posudzovanie, neochotu, ľahostajnosť, moju vôľu, ktorá 
sa rozchádzala s tou Boţou vôľou. Treba poznamenať, 
ţe udalosti mohli ísť aj inak, ale Boh to predpovedal 
a chcel takto. Nebola to teda náhoda. On chcel zomrieť 

za človeka a človek by si to mal uvedomiť a byť Bohu 
za to vďačný. 

Nejde len o to, čo bolo. Ţijeme teraz a tu. Aj dnes 
potrebuje človek pocítiť blaho a vnútorné uzdravenie. 
Nedávno som bol s matkou u lekára. S hrôzou som si 
uvedomil, koľko ľudí je chorých. Všade veľké rady 
a uponáhľanosť. Človek potrebuje k spokojnosti zdravie 
a cení si ho aţ vtedy, keď ho stráca. 

Technika človeku k spokojnosti nestačí. Dokonca 
ho môţe niekedy zničiť. Ak nie telesne, tak duchovne. 
Berie čas našej rodine a neraz aj našej modlitbe, 
upadáme do duchovnej chudoby a choroby. Aj tu musí-
me vyhľadať lekára a netreba mu platiť ţiadne peniaze. 

Na rozdiel od človeka, Boh na nás čaká. Jeţiš sám 
povedal, ţe lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. 
Neprišiel volať spravodlivých, ale hriešnikov. A aký 
liek podáva? Jeţišovým liekom sú podľa Izaiáša jeho 

rany. Môţu ma uzdraviť rany? 
Liek vykúpenia, ako nám to podávajú tieto veľko-

nočné sviatky, bol naozaj veľmi drahý, a preto ho ne-
smieme zahodiť do koša. Ţiaden liek nám nemôţe 

pomôcť, ak ho iba vlastníme a neprijmeme/
neuţijeme. O čom vlastne hovoria tieto Jeţišove rany? 
Hovoria o jeho láske k nám. Hovoria o zmysle utrpenia. 
Všetko má svoj zmysel. Lotor na kríţi to pochopil. Tr-
píme pre svoje hriechy – inak by si človek musel všetko 
odpykávať v očistci. („My dostávame, čo sme si skutka-
mi zaslúžili.“ Lk 23,41). A potom trpíme a tým sa vlast-
ne modlíme, pomáhame sebe alebo iným. („Ježišu spo-
meň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ Lk 
23,42). Jeţiš ukázal, ţe jeho utrpenie nebolo zbytočné, 
ale bola to jedna veľká modlitba. A tieto rany dávajú 
silu aj nám. Preto sv. Pavol mohol napísať Rimanom: 
„Tým čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“ (8,28). 
A to od stvorenia sveta hľadá kaţdý človek. Aby mu 
bolo dobre, aby bol šťastný. Moţno aj cez tento článok 
ti Boh ponúka svoj liek. Neodmietni ho, znovu prijmi 

Jeţiša do svojho ţivota. Uver v silu Jeţišových rán pre 
tvoj ţivot. Rozhodni sa nanovo nasledovať Jeţiša vo 
svojom ţivote, splácať mu jeho lásku. Vzopri sa zlu, 
ktoré sa tvári tak silné ako vtedy pod kríţom. A budeš 
šťastný. Nie moţno, ale určite. Sľúbil nám to sám Boh! 
A on sľuby plní.                                                       -MV-  

SILVIA KRÁĽOVIČOVÁ 
Predstavujeme vám... 

pokračovanie na ďalšej strane 

          Sestra Jana, vlastným menom Silvia Kráľovičová, sa narodila 

24.2.1966 v Smoleniciach, rodičom Michalovi a Pavlíne r. Sedláčko-

vej. Pôsobí ako členka komunity Gratia. Postulát začala v roku 1993. 

Prvé sľuby skladala 30.6.1994, druhé 26.8.1995. 

Stále sa opakujúce choroby, kde lieky 
nezaberajú, nenormálne správanie, agresivita 
detí... Aj tieto problémy donútili odborníkov 
v psychiatrii, psychológii a teológii 
k spolupráci pri hľadaní odpovedí - niektoré 
veci musí riešiť kňaz, iné zasa psychológ 
a niektoré iba psychiater. Rád by som sa 
s vami podelil o zopár cenných myšlienok zo 
seminára o pomoci trpiacemu človeku, ktorého 
som sa zúčastnil v Záhorskej Bystrici.  

Hovorili sme o utrpení. Nejde ani tak 
o vonkajšiu bolesť, ale o bolesť duše, z ktorej 
po čase vyviera aj tá vonkajšia. V podstate je 
to nepokoj, ktorý môţe vyvierať z prehreškov 
našich predkov, prekliatia, rodičov alebo 
zo zlých nedoriešených vzťahov (napr. ne-
schopnosť odpustiť).  

My kňazi sme sa zamýšľali nad tým, pre-
čo je v školách toľko agresivity. Dieťa vo 
svojom zdravom vývoji potrebuje istotu a 
hľadá si ju tým, ţe skúša hranice, pokiaľ môţe 
ísť. A tieto hranice si potom overuje. Preto 
dieťa, ktoré poslúchne vţdy na prvýkrát, nie je 
zdravé dieťa. Ak sa dieťaťu hranice posúvajú 
a vyhovuje sa mu, v konečnom dôsledku sa 
dieťaťu ubliţuje. Nenachádza totiţ istotu, 
nevie odhadnúť hranice, pokiaľ môţe ísť. 
Radikálni rodičia naučia deti hraniciam, avšak 
dieťa chce mať istotu, kde je tá hranica. 
V opačnom prípade to v ňom vyvoláva agresi-
vitu. Ak sa zlá výchova skombinuje 
s počítačovými hrami, niet divu, ţe deti sú 
agresívne.  

Podľa štatistiky z Ameriky dieťa presedí 
pred komunikačnými prostriedkami za 17 
rokov ţivota asi 63.000 hodín. S rodičmi sa za 
ten čas stretáva asi 2.000 hodín a ak chodí 
beţne do kostola, tak za 17 rokov je to asi 800 
hodín. Kto teda vychováva naše deti? Rodič, 
kňaz či televízia? Závislosť na televízii si dieťa 
môţe vybudovať od svojich 7. aţ 10. rokov. 
Pritom si treba uvedomiť, ţe výchova dieťaťa 

Slovo čitateľovi:Slovo čitateľovi:  

nezačína od škôlkarského veku, ale uţ pred 
narodením. 

Matka čakajúca dieťa si často hrávala jednu 
skladbu. Potom uţ na to nemala čas. Dieťa sa 
narodilo, a keď sa v hudobnej škole učili 
o „maminej“ skladbe, ono ju uţ poznalo, hoci 
ju nemalo odkiaľ. Alebo jedna psychologička 
spomínala, ţe bola pozrieť jedno 1,5 ročné 
dieťa v ústave. Matka bola na protidrogovom 
liečení. Keď sa dieťa nahnevalo, tak si zobralo 
pod stôl noviny a tam si ľahlo. Nevedeli, prečo 
to tak robí. Aţ psychologička im ozrejmila, ţe 
to robila aj jeho mama, keď ju vyhodili nadro-
govanú von. Kto to dieťaťu vysvetlil? Malo to 
v sebe. 

Aj my máme v sebe zakódované mnohé 
veci. Nerozumieme niekedy sami, prečo sa 
správame tak či onak. Prečo nám niečo tak 
vadí alebo iné veci sú nám príjemné. Vedci 
niekedy pomôţu nájsť človeku vnútorné zrane-
nia, z ktorých to pramení, avšak často uţ nedo-
káţu človeka zranení zbaviť. Na to lieky nee-
xistujú. Vtedy, cez modlitby, dokáţe viera tieto 
zranenia uzdraviť. Pocit odpustenia nám nedo-
káţe dať ţiaden psychológ, iba Boh. Známy 
psychiater C. G. Jung povedal v Štrasburgu 
v r.1932: „Medzi všetkými pacientmi po 45. 
roku života bol vždy najvážnejším problémom 
problém náboženský. Áno, každý nakoniec 
onemocnie na to, že zabudol, čo vo všetkých 
dobách poskytovali svojim veriacim živé nábo-
ženstvá. Žiaden sa skutočne nevylieči, dokiaľ 
nezaujme náboženské stanovisko.“  

Prekvapilo ma napr. aj to, ţe keď sa 
v prvých rokoch vo výchove zanedbá dôvera, 
autonómia a iniciatíva, v dospelosti sa objaví 
pocit nebezpečia, neistoty, citová nezrelosť...  

V Trnave funguje centrum pomoci pre 
rodinu, kde je aj veriaci psychológ. Ak cítite, 
ţe vám môţe pomôcť z nejakých zranení, bude 
vám rád nápomocný. Pán nech ţehná naše 
rodiny!                                                     - MV - 

Nech je Vašou trvalou silou Láska, 
ktorá sa rodí skrze Kristov kríţ. 
Láska, ktorá dáva mŕtvym ţivot,  

väzňom slobodu,  
hluchým sluch,  

slepým zrak,  
úsmev tým, ktorí plačú  

a  
zmysel ţivota všetkým,  

ktorí stratili nádej. 
 

Poţehnané sviatky praje 

Redakčná rada 

Číslo: 1/2013                                                    Ročník: 3                                                           31. marec 2013 

Farnosť Boleráz, filiálka Klčovany                                        Veľkonočné vydanie 

VEDA A VIERA SI NEPROTIREČIA, MUSIA SI POMÁHAŤ 

Rok viery 

Foto: MV 

Chrám Božieho hrobu           

Foto: MV 



Vôbec nám nevadilo, ţe vstávame skoro ráno. Mali sme dobrého duchov-
ného otca Ferdinanda Baumgautnera, ktorý nás mal veľmi rád. Často na 
neho spomínam, na všetko to pekné, čo nám ako kňaz odovzdal. Zvlášť na 
pekný vzťah, ktorý k nám mal. Za usilovnosť nám dával pekné obrázky 
a to bola pre nás veľká vec. Pre nás bolo radosťou chodiť do kostola, na sv. 
omše, májové litánie, modlitbu sv. ruţenca... Do ZŠ som chodila 
v Boleráze a po skončení 8. triedy som odišla študovať na chemickú prie-
myslovku do Bratislavy. 

 Kedy ste sa rozhodli zasvätiť ţivot Bohu a čo najviac ovplyvnilo 

toto Vaše rozhodnutie? Ako si spomínate na čas, keď ste skladali 
rehoľné sľuby? 

Mala som 24 rokov, keď sa v mojom srdci začala ozývať túţba po zasväte-
nom ţivote. Pamätám si, bolo to v auguste, keď som dostala pozvanie na 
evanjelizačný seminár, kde sa ma počas modlitby hlboko v srdci dotkol 
Pán. Slovami sa to dá ťaţko opísať. Tým najkrajším spôsobom odpovedal 
na všetko, o čo som ho v modlitbe prosila. Ba dal mi oveľa viac. 
Čas, keď som skladala rehoľné sľuby, bol pre mňa plný radosti. Nie je nič 
krajšie, ako odovzdať svoj ţivot Pánovi. 

 Jednou zo slobôd, ktoré sme po r. 1989 získali, bola aj náboţenská 

sloboda. Vidíte nejaký rozdiel medzi obdobím pred 1989 a dnes? 
Ako sme sa zmenili? Čo nám najviac chýba? 

Myslím, ţe sme boli viac aktívni a viac sme sa zapájali do ţivota farnosti. 
To, čo nám najviac chýba, je duch spoločenstva, duch rodiny. Moţno si 
málo kladieme otázku – čo by som ja mohol urobiť, aby farské spoločen-
stvo bolo duchovne obnovené, aby začalo skutočne ţiť, aby sa stalo širšou 
rodinou, miestom Boţej lásky, nových povolaní. Miestom, kde sa ľudia 
nebudú cítiť opustení a sami so svojimi ťaţkosťami a problémami. Nikdy 
nie je neskoro. Boţie pozvanie stále platí. Boh od nás chce tak málo. Stačí, 
aby sme chceli a dá nám k tomu všetky potrebné milosti. 

 Čo povaţujete za najťaţšie a čo za najkrajšie vo svojom ţivote? 

Pre mňa je to najťaţšie strácať svoje predstavy. 
Najkrajšie v mojom ţivote je, ţe Pán Boh bol ku mne v tomto ohľade veľ-
mi láskavý, pretoţe mi dal ako vzácny dar spoločenstvo, bratov a sestry. 
V nich mi zjavuje svoju lásku a prijatie, pravdu o mne. To, čo je vo mne 
pekné, ale aj to, čo je v mojom ţivote nesprávne. Spolu s nimi môţem ob-
javovať krásu Boţieho slova, Eucharistie, vnútornú krásu kaţdého človeka, 
silu spoločnej modlitby. 

 Čo by ste odkázali obyvateľom Bolerázu? 

Kaţdý z nich je v Boţích očiach veľmi vzácny, obdarovaný mnohými dar-
mi a milosťami. A ja im prajem, aby túto krásu, ktorú im Boh dal do srdca, 
v sebe objavili, aby si týmito darmi navzájom v Kristovej láske slúţili, 
jeden za druhého sa modlili a navzájom si ţehnali. 
Navštevovať lekárov nebolo pre mňa vţdy ľahké, ale Pán Boh to premenil 
v mojom ţivote na veľké poţehnanie, učil ma vnímavosti, pokore, trpezli-
vosti a láske. A aj vďaka tomu môţem hlbšie preţívať svoje povolanie. 
Tým najväčším zázrakom pre mňa, ktorý často preţívam pri našej sluţbe, 
je premenené ľudské srdce skrze Boţiu milosť a modlitbu. 
Nemám inú odpoveď ako slová zo svätého Písma. Nebeský otec je Boh 
všetkej útechy! On nás potešuje v kaţdom našom súţení, aby sme mohli aj 
my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súţení, tou útechou, ktorou Boh 
potešuje nás (porov. 2 Kor).                                    Ďakujeme za rozhovor.  

 Sestrička, čo je hlavným poslaním/cieľom spoločenstva, ktorého 

ste členkou? Ako by ste charakterizovali Vaše povolanie v cirkvi? 
Hlavným poslaním náš-
ho spoločenstva je du-
chovná pomoc konkrét-
nym ľuďom, dôraz kla-
dieme na individuálnu 
sluţbu. Pomáhame ľu-
ďom orientovať sa 
v ťaţkých a problémo-
vých ţivotných situá-
ciách a to prostredníc-
tvom osobných rozhovo-
rov, modlitby, spolupre-
ţívaním ich bremien a 
vo vzájomnej dôvere. 
Veľmi dôleţitá pre nás 
je modlitba za kňazov. 
Je to dosť náročné, pre-
toţe popri tejto sluţbe 
lásky konkrétnemu člo-
veku musíme zvládať 
mnoho pastoračných 
povinností. Naše povola-
nie v Cirkvi je odpove-
ďou na potreby dnešnej 
doby. 

Pretoţe mnohí ľudia sa cítia, či uţ v rodinách, ale aj uprostred farských 
spoločenstiev, opustení a sami so svojimi problémami. Chýba im niekto, 
kto by ich vypočul, našiel si pre nich čas, komu by neboli na záťaţ a kto 
by uchránil ich tajomstvo. 

 Kde ste pôsobili a kde ţijete teraz? Ako dlho? 

Určitý čas sme pôsobili na Slovensku, naše začiatky spoločného ţivota 
siahajú do Vrábel, kde sme mali aj prvé sľuby. Od roku 2000 pôsobí naša 
komunita Gratia v ČR. Je to uţ 13 rokov, čo tu pôsobíme. 

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

Vás bolo detí? Kde ste chodili do školy? Ako ste v detstve/

mladosti trávili voľný čas? 
Ja mám na detstvo veľmi pekné spomienky. Naši rodičia sa nám snaţili 
odovzdať do ţivota tie najkrajšie hodnoty, najmä duchovné, dar viery, 
lásku a úctu ku kaţdému človeku, učili nás byť skromnými a vďačnými, 
plniť si svoje povinnosti a mať zmysel pre tajomstvo. 
Mám dvoch bratov, Juraja a Viliama. Jeden je starší a druhý o 4 roky 
mladší. Vţdy sme si dobre rozumeli a vo všetkom pomáhali. Keď sme 
prišli zo školy, najskôr sme sa spolu učili a aţ potom sme sa mohli hrať. 
Mali sme veľkú výhodu, pretoţe vedľa nás bolo veľké priestranstvo a tam 
sa hrávali všetky deti z našej ulice, takţe rodičia vţdy vedeli, kde sme. 
Radi sme sa hrávali guličky, stavali balíkové bunkre na poli, na skrývačku 
a radi sme chodili s otcom na ryby. Vţdy sme boli šťastní, keď sme mohli 
ísť na roráty. Všetko bolo pekné biele a sneh nám vŕzgal pod nohami. 
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BOŽIE POZVANIE STÁLE PLATÍ - BOH OD NÁS CHCE TAK MÁLO. STAČÍ, ABY SME CHCELI. 

najmä v oblasti Kene, Juţného Sudánu, Etiópie a Ugandy. 
Ďakujeme za otvorené srdcia, s ktorými ste nás prijali a počúvali. Pán 

Boh zaplať za pomoc pri koledovaní a za poskytnuté milodary. 
G. Čavarová 

Počas Vianoc sa šírila svetom radostná správa ,,Narodil sa Kristus 
Pán, veseľme sa!“, ktorej poslami sa uţ kaţdoročne stali aj koledníci 

Dobrej noviny. Skupina detí (Janka Mackovčínová, Miška Nádaská, 
Lucka Pinčeková, Lenka Pinčeková, Kristínka Kováčová, Simonka Škra-
báková, Mirka Šuranová, Veronika Šuranová, Martin Poliak, Matúš Šu-
ran, Martin Silný a Marcel Gerič) sa stretávala počas celého decembra a 
nacvičovali program a prostredníctvom hier spoznali aj tohtoročnú tému 
Dobrej noviny: ,,Kráčajme spolu! (Ne)Zabúdajme na ľudí s postihnu-
tím!“ a tieţ príbeh sedemročného nomádskeho dievčaťa Seliny, ktorá sa 
usmievala z plagátu Dobrej noviny. 

Po nácvikoch sa v sobotné popoludnie 5.1.2013 koledníci vybrali do 
24 príbytkov a v nedeľu predviedli svoj program (plný spevu, vinšov, hry 
na husle a gitary) veriacim v oboch kostoloch. 

Odmenou im boli sladkosti, ktoré si spravodlivo porozdeľovali, 
a samozrejme peniaze. K vykoledovanej sume prispeli aj chlapci z Bre-
zinky, ktorí koledovali na sviatok Zjavenia Pána a tak na účet Dobrej 
noviny odoslala naša farnosť 1.275 € a 597,50 Sk. Výťaţok z koledníckej 
zbierky bude priamo pouţitý na projekty pomoci pre deti s postihnutím, 

POSLOVIA DOBREJ SPRÁVY 

Foto: archiv 

Foto: G.Čavarová 
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1. A 2. KNIHA SAMUELOVA 

Biblické okienko 

Tieto knihy tvorili v hebrejskej Biblii 
pôvodne iba jeden spis. Autorom je prorok 
Samuel. Rozdelenie spisu na dve knihy 
pochádza od gréckych prekladateľov, ktorí 
museli pri odpisovaní pouţiť dva zvitky. 

V Samuelových knihách sa opisujú 

udalosti od narodenia Samuela aţ po 
Dávidovu smrť (asi r. 1070 - 970 pred Kr.). 
Stredobodom opisovaných udalostí sú osudy 
troch hlavných osôb: Samuela, Šaula 
a Dávida.  

V knihách sa vysvetľujú udalosti okolo 
zaloţenia monarchie a význam kráľa Dávi-
da. Opisuje sa Samuelov ţivot od narodenia 
cez povolanie za proroka. Hovorí sa 
o zaloţení monarchie, o pomazaní Šaula za 
prvého kráľa Izraela a o jeho vojnách. Šaul 
v týchto vojnách zvíťazil, ale Samuel mu 
pre previnenia proti Boţej vôli, oznámil, ţe 
Jahve ho zavrhol a na jeho miesto vyvolil 
Dávida. Opisuje sa Dávidovo vyvolenie za 
kráľa a sluţba na Šaulovom dvore, jeho 
úspešné vojenské akcie, Šaulove nástrahy 
a prenasledovanie Dávida. Dávid je nútený 
viesť tulácky ţivot a skrývať sa na púšti 
pred Šaulom. 

Po Šaulovej smrti sa Dávid stáva krá-
ľom nad celým Izraelom. Dal preniesť archu 
zmluvy do Jeruzalema, ktoré sa tým stalo 
náboţenským strediskom. Sám zloţil nie-
koľko piesní, ktoré sa dodnes pouţívajú pri 
obradoch (ţalmy). Po víťazstve nad okolitý-
mi národmi sa opisuje Dávidov hriech 
a jeho následky: rozklad v Dávidovej rodi-
ne, Absolónovo sprisahanie, boje Dávido-
vých synov o trón a konečné ustanovenie 
Šalamúna za kráľa.  

Dávid je dodnes najuznávanejším krá-
ľom Izraela. Zo ţalmov, ktoré napísal, vidí-
me ako preţíval mnohé udalosti, spoznáva-
me jeho veľkosť v pokore a dôvere v Boha. 

V týchto knihách je sympatické, ţe veľ-
ký Dávid (dostal prisľúbenie od Boha, ţe 
jeho potomok bude Mesiáš) sa vykresľuje 
nielen ako osobnosť, ale aj ako hriešny člo-
vek. Vţdy však hriech oľutoval a robil po-
kánie, čo u jeho nasledovníkov nebolo uţ 
také zrejmé. Vedel, ţe Bohu sa páči so 

srdcom pokorným a oddaným, v čom by 
nám mohol byť príkladom.                 - MV - 

ja a je tieţ v štátnom znaku štátu Izrael. 
Olivová hora má bohatú históriu a vý-
znam pre ţidov i kresťanov. Je tu hlav-
ný veľký ţidovský cintorín a tu by mali 
byť pochovaní aj proroci Aggeus, Mala-
chiáš, Zachariáš, Izaiáš a iní.  

Betánia,v súčasnosti časť Jeruzalema, 
leţí na východnom svahu Olivovej ho-
ry, 800 metrov nad morom. Tu ţil La-
zar, ktorého Pán Jeţiš vzkriesil z 
mŕtvych a jeho sestry Mária a Marta. 
Pozreli sme si chrám, ktorý bol postave-
ný v rokoch 1952 – 53 na zrúcaninách 
predchádzajúcich troch chrámoch. Prví 
kresťania mali hlbokú vieru a radovali 
sa zo smrti.  

Kostol Pater Noster bol postavený v 
roku 1874 na miestach pôvodnej by-
zantskej kaplnky. Nádvorie aj vlastný 
chrám je zdobený keramickými tabuľa-
mi s textom modlitby Otče náš vo viac 
ako 100 jazykoch, vrátane slovenského. 
Pod kostolom sa nachádza jaskyňa, kde 
strávil Pán Jeţiš poslednú noc pred 
umučením a kde sa modlil k svojmu 
Otcovi. Pešo sme zišli 
do Getsemanskej záhrady, kde sú  

veľmi staré olivy, ktoré moţno  
pamätajú agóniu pána Jeţiša. Kristus sa 
pre nás krvou potil, lebo vedel, ţe jeho 
utrpenie bude pre mnohých ľudí zbytoč-
né. Navštívili sme  Jaskyňu zatknu-
tia (zrady), kde Judáš bozkom zradil 
pána Jeţiša. Pozreli sme si 
aj Baziliku Getsemany /Agónie/, kde 
pred hlavným oltárom je skala, na ktorej 
sa podľa tradície Pán Jeţiš potil krvou. 
Nazýva sa aj Skalou agónie. Podľa tra-
dície Panna Mária zomrela v Jeruzale-
me a pochovali ju v údolí Cedron, na 
úpätí Olivovej hory, odkiaľ bola aj s 
telom vzatá do neba. V kostole Hrobu 
Panny Márie sú podľa tradície hroby sv. 
Jozefa a rodičov Panny Márie, sv. Joa-
chima a sv. Anny. 

- L. Čavarová - 

(pokračovanie v budúcom čísle)                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bazilika Svätého hrobu  Bazilika stojí 
nad miestom popravy a hrobu Pána 
Jeţiša. Kresťania ho povaţujú za 
najsvätejšie miesto svojho náboţenstva 
na zemi, pretoţe tu bolo dovŕšené dielo 
a poslanie Pána Jeţiša čiţe podstúpenie 
potupnej smrti, aby vykúpil človeka. 
Kaplnka Boţieho hrobu, ktorá je roz-
delená na dve časti. Prvá je  Kaplnka 
anjela a druhá je  Kaplnka Boţieho 
hrobu. Tu sa pod mramorovou doskou 
nachádza bývalá jaskyňa autentického 
hrobu Pána Jeţiša. Pokľakli sme a na 
pár sekúnd sme sa pohrúţili do modli-
tieb. Videli sme kameň, kde stál Kristov 
kríţ. V pokore a v modlitbe sme stáli na 
týchto svätých miestach, kde sa odohra-
la najdôleţitejšia udalosť dejín našej 
spásy. Vedľa Kaplnky Boţieho hrobu sa 
nachádza komplex kaplniek, ktoré pa-
tria katolíckej cirkvi. V jednej z nich 
sme mali svätú omšu. Sv. Pavol pove-
dal, ţe keby Pán Jeţiš nevstal z 
mŕtvych, márna je naša snaha. Sme tu 
na týchto svätých miestach, aby sme sa 
posilnili vo viere. Odkaz z tohto miesta: 
„vydávajme svedectvo o ţivom zmŕtvy-
chvstalom Kristovi.“ Prešli sme kríţovú 
cestu Via Dolorosa aţ ku Flagelatio I. 
a  II. zastavenie kríţovej cesty. 
V kaplnke bičovania sme  sa pomodlili 
kríţovú cestu.  
Múr nárekov -  tento Západný múr 2. 
jeruzalemského chrámu, je najsvätejším 
miestom Ţidov na svete. Pri ňom si 
vykonávajú poboţnosti a oplakávajú 
zničenie slávneho jeruzalemského chrá-
mu.  
Večeradlo na vrchu Sion, ktoré je pre 
kresťanov jedným z najdôleţitejších 
miest v celej Svätej Zemi. V ňom Pán 
Jeţiš ustanovil Eucharistiu, sviatosť 
kňazstva a sviatosť zmierenia. Tu sa 
modlil veľkňazskú modlitbu, umýval 
apoštolom nohy, tu sa im zjavoval po 
svojom zmŕtvychvstaní, zoslal Ducha 
Svätého.  
Kostol Usnutia Panny Márie stojí na 
mieste, kde podľa tradície Panna Mária 
upadla, „usnula.“  
Kostol v Betfagé (v preklade v dome 
fíg). Nachádza sa východne od Jeruza-
lema. Z tohto miesta Pán Jeţiš vysadol 
na osliatko a začal svoj triumfálny vstup 
do Jeruzalema. V kostole sme videli aj 
kameň,  z neho Pán Jeţiš vysadol na 
osliatko.  

Betlehem  
Beit Lechem – Dom chleba. Patrónom 
Betlehemu  je svätý Juraj. Karmelitán-

sky kláštor a  kostol zasvätený sväté-
mu Jozefovi. Pod hlavným oltárom je 
miesto, kde bol pomazaný Dávid za 
kráľa. Z tohto krásneho a upraveného 
areálu sme sa presunuli do obchodu 
kresťana Juraja, kde sme si nakúpili 
rôzne kresťanské pamiatky.  
Na predmestí  Betlehema sme si prezre-
li  Pole pastierov – Beit Sahur. Kres-
ťanská tradícia hovorí, ţe je to miesto, 
kde pastieri prijali od anjelov posolstvo 
narodenia Jeţiša Krista. Celý nádherný 
areál vlastnia františkáni, ktorí ako spo-
mienku na tieto udalosti spolu s archi-
tektom Antóniom Barluzzim postavili 
tesne vedľa jaskýň v roku 1953 súčas-
ný kostolík „Gloria in exelsis“  
 V srdci Betlehema je bazilika Naro-
denia Pána - najstarší kresťanský 
chrám na svete. Dal ho postaviť cisár 
Justinián v roku 540 a zachoval sa vo 
svojom základnom pôdoryse aţ dod-
nes.  
Jaskyňa  Narodenia Pána. Pod oltá-
rom narodenia je na mramorovej doske 
štrnásťcípa strieborná hviezda s latin-
ským nadpisom: „Tu sa z Márie Panny 
narodil Jeţiš Kristus.“ Pozreli sme si 
aj Kostol sv. Kataríny, ktorý sa na-
chádza vedľa baziliky Narodenia Pána a 
postavili ho v roku 1882 františká-
ni, Jaskyňu sv. Jozefa, Jaskyňu sv. 

neviniatok, Jaskyňu sv. Hieronyma a 
jeho prázdny hrob.  
Jaskyňa mlieka - názov jaskyne, vyko-
panej do bieleho tufu, má pôvod v le-
gende, ktorá hovorí, ţe sa v nej Panna 
Mária schovala pri úteku do Egypta a 
zatiaľ čo kojila Dieťa, kvapky z jej 
mlieka padli na skalu, čím jaskyňa úpl-
ne zbelela. Stala sa cieľom pútí matiek, 
V jaskyni - kaplnke sme videli procesiu 
sestričiek Eucharistiániek, ktoré bez 
prestania deň i noc adorujú pred Eucha-
ristiou a odprosujú Pána Boha.  

Betánia,  

Kumrán, Masada, En Gedi, Mŕtve 
more, Jericho 
Naša cesta pokračovala k Mŕtvemu 
moru. Začala púšť, všade samý piesok, 
skaly, po vode ani stopy. Za Jeruzale-
mom sme videli sem tam niečo zelené, 
neskôr vôbec nič. Ale aj v týchto vy-
prahlých a nehostinných miestach ţijú v 
drevených chatrčiach beduíni.  
 Qumránu (Kumrán), ktorý sa na-
chádza na severnom brehu Mŕtveho 
mora. Beduínsky pastier tu našiel v 
jednej z jaskýň v dţbánoch zvitky spi-
sov, Najcennejší zvitok obsahuje Izai-
ášove texty. V múzeu sme si pozreli 
zvitky, rôzne predmety potrebné pre 
ţivot. Videli sme archeologické nálezis-
ko, obydlia členov komunity esénov, 
ktorí tu ţili prísnym ţivotom, študovali 
a odpisovali jednotlivé knihy Zákona.  
Masada je samostatný strmý vrch, vy-
pínajúci sa z Judskej púšte. Na jeho 
vrcholnej ploche (8 ha) sa rozkladá 
skalná pevnosť Masada. Pôvodne bola 
pevnosť článkom sústavy opevnení 
jeruzalemských vládcov, ktorú v roku 
40 pred Kristom dal rozšíriť a opevniť 
kráľ Herodes Veľký. Celý komplex 
moţno obdivovať ako inţiniersko-
architektonické a umelecké dielo.  
Kúpanie v Mŕtvom mori je ozajstným 
záţitkom. Mŕtve more je  prírodný zá-
zrak. Jeho voda je mastná,   sedemkrát 
slanšia ako voda ostatných morí a 
zvláštnosťou je, ţe nás nadnáša.  
Jericho - mesto paliem. Jericho sa 
povaţuje za najstaršie mesto na svete.  
Je oázou v púšti bohatou na ovocie a 
zeleninu rôzneho druhu. Na  západnej 
strane Jericha, sa týči hora Pokušenia V 
polovici strmého svahu je postavený 
kláštor, ktorý zaloţili grécko-ortodoxní 
kresťania. Pokochali sme sa pohľadom 
na prírodnú krásu a dielo ľudských rúk.  
Cestovali sme krásnymi cestami z 
Jeruzalema smerom na západ a popri 
palestínskom múre na sever, smer Ga-
lilea. Po ľavej strane sme videli pohorie 
Karmel. Čím viac sme išli na sever, tým 
bola krajina zelenšia, videli sme bavlní-
kové plantáţe, polia posiate pšenicou, 
ovocné stromy, zeleninu.  
svätá hora Tábor - na hore  sa usku-
točnilo premenenie Pána. Františkáni tu  
vybudovali kláštor a krásnu Baziliku 
Premenenia Pána. Na hore  sme mali 
svätú omšu. Pozreli sme si baziliku, 
krásny areál, naskytol sa nám nádherný 
výhľad na okolitú krajinu.  
Nazaret - názov mesta je odvodený od 
slova Nasret, čo v preklade znamená 
kvet.  
Bazilika Zvestovania Pána oproti 
vchodu do baziliky,  sa na stene na-
chádza popri iných mozaikách aj slo-
venská mozaika  Sedembolestnej Panny 
Márie, patrónky Slovenska. Vnútro 
Baziliky tvoria  dva kostoly, jeden na 
druhom. Spodný kostol uchováva 
Jaskyňu Zvestovania – dom Panny 
Márie a vrchný kostol je zasvätený 
Panne Márii, Matke Cirkvi. V kostole 
sme  sa zamysleli nad Boţou milosťou, 
ktorej sa ľudstvu dostalo prostredníc-
tvom Panny Márie, ktorá splnila Boţiu 
vôľu.  
Kostol sv. Jozefa, pod ktorým je krypta 
zasvätená Svätej rodine.  
Kána Galilejská., leţí na ceste z Naza-
retu do Tiberias. Dnešný Kostol Zázra-
ku premenenia vína bol postavený 
františkánmi v roku 1906 v sýrsko – 
románskom štýle. V kostole si manţel-
ské páry obnovili manţelské sľuby.  
Tiberias -  hlavné mesto Dolnej Galill-
ei, je pomenované podľa rímskeho cisá-
ra Tibéria. Na pobreţí sa nachádza 
kostol Sv. Petra. 
Hora Blahoslavenstiev  -prechádzali 
sme nehostinnými Golanskými vrchmi. 
Architekt Antonio Barluzzi tu postavil 
moderný oktagonálny kostol, ktorý je 
zasvätený reči na hore. Svätú omšu sme 
mali dolu pod kostolom, Otec Vladimír 
nám pripomenul 8 Jeţišových blahosla-
venstiev z Kázne na hore, ktoré odzneli 
neďaleko od tohto miesta.  
Tabgha alebo Heptapegon čo zname-
ná Sedem prameňov naďaleko Kafar-
nauma. Na tomto mieste bola kriţovat-
ka obchodných ciest Via maris. Podľa 
tradície Pán Jeţiš na tomto mieste roz-
mnoţil chleby a ryby Je to vlastne poči-
atok Eucharistie. Kostol rozmnoţe-

nia chlebov a rýb  pred hlavným oltá-
rom sme videli mozaikový obraz košíka 
s piatimi chlebmi a vedľa s dvomi ryba-
mi. Pod oltárom vyčnieva časť kameňa, 
na ktorom – podľa tradície – sedel Pán 
Jeţiš, keď rozmnoţoval chleby a ryby. 
Neďaleko sa nachádza aj Kostol Pri-
mátu svätého Petra.  
Mesto Kafarnaum -  Kafr Nahum, čo 
znamená „Mesto potešenia“. 
Podľa tradície je bydliskom apoštolov 
Petra a Ondreja. Tu vykonal Pán veľa 
zázrakov. Najdôleţitejším miestom pre 
nás kresťanov sú základy domu z 1. 

storočia pred Kristom, kde bývali 

apoštoli Ondrej a Peter a kde ţil aj 
Jeţiš.  S veľkým záujmom sme si 
pozreli tieto miesta, kde sa dnes vypína 
nad spomínanými základmi Chrám 
svätého Petra. Má kruhovitý tvar a je 
takmer celý zo skla s jednoduchým 
interiérom.  
Galilejské more  = Genezaretské jazero 
je sladkovodné a na jeho brehoch sa 
odohralo veľa udalostí z verejného účin-
kovania Jeţiša Krista. Bol to ďalší neo-
pakovateľný záţitok. V kibuca Kinosár, 
sme nastúpili na loďku a plavili sa asi 
50 minút po mori.  
Pri rieke Jordán sme si pripomenuli 
Jeţišov krst a zároveň aj náš krst a ob-
novili sme si krstné sľuby.  
Hora Sinaj v Egypte – väčšina z nás 
v noci vystúpila na horu Sinaj a počkala 
si na nádherný východ slnka. Pod Sina-
jom  sme si prezreli  kláštor svätej Ka-
taríny. Je tam krík, z ktorého prehovoril 
pán Boh na Mojţiša a dal mu desatoro.  
Odkaz tejto púte je, aby sme boli ozaj-
stní kresťania.   Otec Vladimír je člove-
kom na svojom mieste, chodiaca ency-

Splnil sa nám veľký sen a videli sme miesta, o ktorých píše 
Biblia. Izrael je pre nás druhá pozemská vlasť. Je úţasné byť 
vo Svätej Zemi. Preto odporúčam kaţdému, aby navštívil 
túto neobyčajnú a nám kresťanom drahú zem. V kaţdom 
pútnikovi ostanú hlboké záţitky na celý ţivot, ktoré sa neda-
jú s ničím porovnať. 

Stále v nás doznievajú dojmy, záţitky a chce sa nám volať: 
„Ďakujeme Pane za túto púť a spoznanie svätých miest Tvoj-
ho pozemského ţivota.“ 

Boli to nezabudnuteľné chvíle: sv. omša na svätých 
miestach, duchovné a informačné homílie otca Vladimíra. Z 
kaţdého kameňa, stavby na nás dýchala história. Mocne sme 
si uvedomovali, ţe na týchto miestach kázal, robil zázraky, 
ale i ţil svoj ľudský ţivot náš Pán. 

Zaujímavosťou Svätej Zeme je, ţe sú tu sväté miesta troch 
náboţenstiev: judaizmu, kresťanstva a islamu. Avšak pokoj 
tu nie je, práve naopak.  

Piatok je voľný deň pre moslimov, sobota pre Ţidov a ne-
deľa pre kresťanov. Moslimovia a kresťania sa vzájomne 
rešpektujú (len v Betleheme) a majú dva voľné dni. 

Dnešný Jeruzalem je o 6 – 12 metrov vyšší ako za čias Pána 
Jeţiša. 

Ain Karem  

V Bazilike Navštívenia Panny Márie sme si uvedomili, ţe 

je veľkou milosťou byť vo Svätej Zemi. Ain Karem je mes-
tečko leţiace 8 km juhozápadne od Jeruzalema. Podľa tradí-
cie sa spája s narodením a ţivotom svätého Jána Krstiteľa, 
Alţbety a Zachariáša. Pred bazilikou nás upútal múr s ta-
buľkami, kde je napísaný chválospev Panny Márie 
„Magnifikát“. V krypte baziliky sme videli skalu, za ktorou 
bol podľa tradície ukrytý Ján pred vojakmi kráľa Herodesa.  

Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa, ktorý leţí v strede 
mestečka, je postavený na mieste, kde kedysi stál dom, v 
ktorom bývali rodičia sv. Jána Krstiteľa, starozákonný kňaz 
Zachariáš a jeho manţelka Alţbeta. V chráme sme videli aj 
jaskyňu „Benediktus“. V nej je umiestnený oltár, pod ktorým 
je hviezda z bieleho mramoru označujúca miesto narodenia 
Jána Krstiteľa.  

Jeruzalem je posvätné mesto pre ţidov, kresťanov a mosli-
mov. Z Olivovej hory sa nám naskytol nádherný pohľad na 
panorámu Jeruzalema, na údolie Cedron, údolie Gehema, 
na centrálnu časť s Múrom nárekov a zlatou Omarovou me-
šitou, na moslimský cintorín pod hradbami, na Kalváriu, na 
sídlisko Abu Tor ai. Oliva je pre Ţidov symbol mieru, poko-

 
PÚŤ DO SVÄTEJ ZEME (2.3.- 9.3. 2013) 

Zrnká múdrosti z knihy Samuelovej 
 

 Samuel dorastal, Pán bol s ním a ani 
jednému z jeho slov nedal padnúť na zem 
(1.Sam 3,19) 

 Pán povedal Samuelovi: „Nehľaď na jeho 
výzor a na výšku jeho postavy, lebo ho 
nepokladám za súceho. Veď (Pán 
nehľadí), ako hľadí človek. Lebo človek 
hľadí na výzor, ale Pán hľadí na 
srdce.“ (1.Sam 16,7) 

 Ja mu budem otcom a on mi bude synom. 
Ak sa previní, budem ho karhať ľudským 
prútom a ľudskými ranami. Ale svojej 
milosti ho nepozbavím, ako som jej 
pozbavil Šaula, ktorého som odstránil 
spred teba. Tvoj dom a tvoje kráľovstvo 
bude predo mnou naveky pevné; tvoj 
trón bude upevnený naveky! 
(2.Sam7,14n) 

Foto: MV 

http://www.mstretnutia.sk/svet-okolo-nas/536-nasa-put-do-svatej-zeme.html

