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BURINA ČI KVIETOK? 

Malá Lucka sa sklonila k tej najväčšej 
burine. Svojimi slabými rúčkami ju odtrhla a 
silno zovrela v pästi. Neistými noţičkami a 
opatrnými krokmi 
sa ponáhľala k 
mame. So 
štebotavým smiechom naťahovala 
rúčku s vzácnym pokladom v dlani. 
Mama sa usmiala a prijala ,,kvietok―. Lucka 
dostala vrúcny bozk na líce za najkrajšiu 
kyticu na svete. :) 

Čokoľvek robíte, či sa hráte, pomáhate, 
trénujete alebo si píšete úlohy, robte to s 
radosťou a láskou. Nakoniec potešíte seba aj 
ľudí naokolo. 

PS: Keď vyrastiete, dávajte mamám uţ 
len kytice kvetov, nie burinu. - G. Čavarová - 

Našim mladým 

SÚŤAŽ V STOLNOM HOKEJI 

V utorok po Veľkej noci (2.4.2013) sa 
odohral na fare tretí ročník súťaţe v stolnom 
hokeji, za účasti 7 súťaţiacich. Gratulujeme 
výhercom: 1. L. Neštický, 2. M. Silný, 3. 
J.Černý.                                     - M. Vivodík - 

5.5.2013 sme sa stretli pri sv. 

omši, ktorá sa konala pri príle-

ţitosti sviatku patróna hasičov sv. Floriána a ďako-

vali sme Bohu za príhovor a ochranu tohto svätca. 

Pri sv. omši bola posvätená socha sv. Floriána a po 

slávnosti aj hasičské vozidlo pred kostolom. 

Chcel by som sa poďakovať našim hasičom nielen 

za peknú slávnosť, ale najmä za ich zapájanie sa 

do ţivota farnosti.                             - M. Vivodík - 

PÚŤ DO MARIAZELLU 

V sobotné ráno (15.6.2013) sme sa v hojnom 
počte (skoro 100 pútnikov) vybrali do rakúskych 
hôr, pokloniť sa ,,Matke Slovanov“ v malebnom 
mestečku Mariazell.  

História tohto pútnického miesta siaha do r. 
1157 a je spojená s legendou o benediktínskom 
mníchovi Magnusovi, ktorý sem prišiel starať sa 
o veriacich. So sebou si niesol sošku Panny Márie 
a keď mu cestu zahatal balvan, poprosil Pannu 
Máriu o pomoc. Matka vypočula jeho prosbu - 
skala sa rozpadla. Z vďaky postavil celu, kde 
umiestnil sochu – Mariazell - Mária v cele. 

Dnes krásna goticko-baroková bazilika púta 
výzdobou stropu, freskami, majestátnym orga-
nom, mnoţstvom obrazov, strieborných sôch ... a 
v strede chrámu neveľkou (48 cm vysokou) soš-
kou z lipového dreva, ktorá zobrazuje sediacu 
Pannu Máriu s Jeţiškom na kolenách. Jeţiš drţí 
v ruke jablko. Soška sa odieva do šiat, ktoré sa 
kaţdoročne menia (zachovalo sa 150 šiat), 
s výnimkou dvoch dní v roku: 21.12. na výročie 
príchodu mnícha Magnusa, 8.9. na sviatok narode-
nia Panny Márie. Chrámu dominuje hlavný oltár - 
nad zemeguľou, ktorá je ovinutá hadom, visí kríţ. 
Ruku Krista pevne drţí Boh Otec. Nad všetkým je 
triumfálny oblúk so symbolom Ducha svätého. Po 
stranách sa nachádzajú strieborné sochy Panny 
Márie a sv. Jána v nadţivotnej veľkosti.  

Mariazell je miestom mnohých uzdravení, 
vypočutých modlitieb, prosieb. Krátko po prícho-
de sme sa pomodlili kríţovú cestu a na jej konci sa 
pokochali nádherným výhľadom na okolitú kraji-
nu. Popoludňajšiu sv. omšu sme slávili spoločne 
s ďalšími pútnikmi zo Slovenska – z Bíňoviec, 

Trstína a od Púchova. „Voľný― čas v Mariazelli 
sme trávili modlitbou - zverovali sa Panne Márii so 
svojimi radosťami i starosťami, ďakovali za po-
moc, viacerí z nás si spomínali na svojich blízkych, 
ktorí kedysi dávno mesto navštívili a uţ nie sú 
medzi nami, vyprosovali sme pomoc pre seba 
a blízkych. Samozrejme, ţe sme sa „potúlali― aj 
uličkami tohto malebného mestečka, ochutnali 
typické perníky či bylinkové likéry. 

Celú cestu i pobyt v Mariazelli nám svojím 
spevom spríjemňovali členovia nášho farského 
spevokolu, sprievodným slovom sa nám prihovára-
la G. Čavarová, organizačne k plynulému priebehu 
prispeli aj p. Portášová, členovia komisie pre chari-
tu a samozrejme vdp. Vivodík. K úspešnému prie-
behu púte prispeli aj vodiči, ktorí nás bezpečne 
prepravili do cieľa našej púte i späť domov. 

Pán Boh zaplať!                        - Ľ. Banciová -  

VYPNI TV, ZAPNI SEBA 

Akcia s týmto názvom bola pre nás deti a 
trvala celý týţdeň (27.5.-2.6.2013). Kaţdý 
deň od 16.00 do 18.00 hod. sme sa stretávali 
v Pastoračnom centre, hrali sa a súťaţili 
(napr.: loptové hry, stolný futbal/hokej,...), 
vyrábali výrobky z papiera a drôtu, jeden deň 
aj za účasti našich zvieracích kamarátov. 
V sobotu bola cyklotúra na Banku, potom 
opekačka s trampolínou. 

Celý týţdeň bol fajn - aj bez telky a 
počítača.                                       - M. Cako - 

BUDUJEME A OPRAVUJEME 

„Obnov môj chrám“, povedal v sne Pán 
sv. Františkovi z Assisi. My sa tieţ snaţíme 
obnoviť Boţí chrám (nielen duchovný, ale 
i ten svetský) a po dlhšom čase príprav dostá-
va náš kostolík sv. Michala archanjela 
v Boleráze nový vzhľad interiéru – 
v súčasnosti sa maľujú ornamenty, po ukon-
čení prác na maľovke stien a úprave lešenia 
bude nasledovať oprava a reštaurovanie oltá-
rov. 

Pred maľovkou sme upravili osvetlenie 
interiéru kostola – umiestnili sme svetlá do 
okien, upravili a mierne pozmenili rozmies-
tnenie svetiel pri kríţovej ceste. Opravili sme 
aj šambrány na vstupných dverách, pri dve-
rách na chór a do sakristie. 

Ak budú práce postupovať bez problé-
mov, náš kostolík sa uţ na hody zaskvie 
v novom šate. 

Srdečné ďakujem patrí všetkým remesel-
níkom, ktorí pracujú na úpravách, ale najmä 
ţenám, ktoré kaţdý týţdeň pred víkendom 
čistia kostol a  pripravujú ho na slávenie sv. 
omše.                                        - Š. Porubčan - 

Foto MV: Mariazell 

SVÄTODUŠNÁ VIGÍLIA 
Deň pred sviatkom Ducha Svätého sme mali 

v kostolíku peknú slávnosť, v ktorej sme si pripo-
menuli zotrvávanie apoštolov na modlitbách 
a dôleţitosť Ducha Svätého v našom ţivote. Jeho 
ovocie lásky, radosti a pokoja hľadá kaţdý človek. 
Záţitok umocnila pekná atmosféra sviečok a spev 
nášho spevokolu. Ďakujem všetkým, ktorí sa za-
pojili a urobili túto slávnosť povznášajúcou. 

- M. Vivodík -  

PRIPRAVUJEME... 
Ak Pán Boh dá, radi by sme zrealizovali v júli 
tábory s deťmi a mládeţou, túru na Rozbehy, 
v auguste púť do Poľska a v septembri do Medţu-
goria, tradičný deň rodiny a samozrejme malú 
oslavu po vymaľovaní kostola. Znovu začneme 
s detskými sv. omšami a na jeseň plánujeme ďalší 
Alfa kurz. 
Aby nešlo len o stratu času, prosíme o modlitby za 
dobrý priebeh aktivít. Bliţšie informácie na fare. 

DON BOSCO MEDZI NAMI! 
Toto heslo slovenskej saleziánskej rodiny 

sprevádzalo významnú udalosť – príchod relikvií 

zakladateľa Saleziánov dona Bosca na územie 

Slovenska. Akcia je spojená s 200. výročím naro-

denia tohto talianskeho svätca (1815) v 131 kraji-

nách sveta. 

V 20 slovenských mestách mohli veriaci osob-

ne pocítiť prítomnosť dona Bosca (relikvia jeho 

pravej ruky je uloţená do dvojmetrovej sochy). 

25.4.2013 zavítali relikvie do Trnavy a viacerí 

veriaci z našej farnosti sa zúčastnili slávnostnej 

svätej omše v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, ktorú 

celebroval apoštolský administrátor Ján Orosch. 

Veriacim sa prihovoril aj Karol Maník (provinciál 

saleziánov), ktorý sprevádzal relikvie po celom 

Slovensku. Jeho príbehy a záţitky chytali za srdce 

všetkých prítomných, napr. o kostole, ktorý beţne 

zíval prázdnotou, avšak po príchode relikvií sa tu 

striedali zástupy ľudí; či o daţdi, ktorý prestal, keď 

presúvali relikvie z auta do kostola; o obrátení 

mnohých ľudí.  

Relikvie z katedrály presunuli do saleziánske-

ho centra na Kopánke a v sobotu ráno (po krátkej 

zastávke v susedných Šelpiciach, rodiska viace-

rých saleziánov), pokračovali k Sedembolestnej 

Panne Márii do Šaštína. 

Celú púť sprevádzala radosť. Don Bosco, ktorý 

oslovil talianskych chlapcov v 19. storočí, zasiahol 

aj srdcia dnešných (nielen) mladých ľudí. 

        - G. Čavarová - 

Hasiči oslavovali v Klčovanoch  

sv.Floriána 

Foto archiv: Hasiči si uctili svojho patróna 

Téma týchto dní... 

Boh áno, Cirkev nie 
Svetom sa prevaľuje jedna kríza za druhou. Ekono-

mická, morálna, kultúrna... Ţiaľ, neobišla ani Cirkev. 
Cítime to z jej reakcií, slov a skutkov. A tak niektorí 
prichádzajú k záveru, ţe Boh áno, ale Cirkev nie. Musí-
me si priznať, ţe dnes nie je svet naklonený viere 
a Cirkvi. Svedčí o tom aj spomenutá kríza, majúca 
v konečnom dôsledku korene v kríze morálky. Niektorí 
sa nazdávajú, ţe práve Cirkev spustila krízu - nehlásala 
vzťah k Jeţišovi Kristovi, ale len náboţenstvo odtrhnuté 
od ţivota. 

Problém nedôverujúcich Cirkvi je v tom, ţe nechcú 
Boha Cirkvi, ale boha, ktorý je mimo cirkvi. Existuje 
taký boh? Môţe to byť len jeho napodobnenina, prispô-
sobený boh, akého by sme chceli mať. Môţete sa stretnúť 
s ľuďmi, ktorí veria v boha, ktorý im dovolí kradnúť, 
porušovať nedeľu, klamať, prechovávať nenávisť. Ale 
taký boh neexistuje.  

Cirkev predstavuje Boha, ako nám to hovorí zjave-
nie. Naše náboţenstvo nie je prirodzené, ako to majú 
niektoré kmene v Afrike, ktoré vlastným rozumom prišli 
na to, ţe nejaký boh je. My máme náboţenstvo zjavené, 
teda také, v ktorom sa nám Boh sám zjavuje. Jeţiš nám 
prišiel povedať o Otcovi. Ak uznávam Ježiša, musím 
uznať aj jeho Cirkev, ktorú tu založil. Nie je to výmy-
sel apoštolov. Jeţiš sám hovorí, ţe na Petrovi postaví 
„svoju― cirkev a „pekelné brány ju nepremôţu―. V Písme 
môţeme tieţ nájsť, ako Jeţiš hovorí o „svojich― ovciach, 
ktoré má pásť Peter, ţe je dobrým pastierom, ktorého 
ovečky počúvajú. 

Prečo toľko útokov na Cirkev? Cirkev verí, ţe je 
Božsko-ľudská ustanovizeň. Je v nej to ľudské, čo je 
často hriešne. Sám pápeţ Ján Pavol II. sa ospravedlnil za 
hriechy Cirkvi. Ak by však Cirkev bola len takáto, sama 
by sa rýchlo zničila. Ale je tu aj tá Božská časť, ktorá 
dáva záruku a silu, aby sme zotrvali v nej. Zlý Cirkev 
nikdy nepremôţe, lebo je tu Jeţišov prísľub - pekelné 
brány ju nepremôţu. A preto proti nej bojuje a chce ju 
aspoň oslabiť. Vidíme, ţe sa mu to darí. Keď sa pýtam 
veriacich, čo vlastne Cirkev robí, častokrát nevedia odpo-
vedať. V svetských masmédiách sa veľa hovorí 
o finančných prechmatoch, zneuţívaní detí .... Ale to je 
akoby som vypiloval strom preto, lebo na jednej časti sú 
húsenice. Avšak húsenice netvoria strom. Na strome je 
ovocie a nevšímať si ho, by bolo nerozumné. To, že Cir-
kev sa prehrešuje, nie je vinou Boha. Je to jej vina 
a my nemôžeme zato odsúdiť Boha. Pri premietaní 
filmu o koncentračných táboroch sa muţ pýta, prečo to 
Boh dovolil. Iný mu odpovedá, ţe Boh to nikomu nedo-
volil. Boh nepovedal, ţe cez vojnu sa môţu ľudia vraţ-
diť, znásilňovať, zabíjať. Povedal to človek a aj urobil. 
Moţno máme zlého adresáta. Treba za tým vidieť Zlého, 
ktorým sa ľudia nechali ovládnuť. Vieme, ţe Boh reš-
pektuje našu slobodu a bohuţiaľ ju často zneuţívame. 
Skrývame sa za ňu a obviňujeme Boha, ktorý je vţdy 
na strane človeka. Jedno príslovie hovorí, aby sme špina-
vú vodu nevyliali aj s dieťaťom. Aj v Cirkvi je špinavá 
voda. Ale je tam aj veľa krásneho a dobrého - starosť 
o bezdomovcov v útulkoch, chorých v nemocniciach, 
opustených, postihnutých, prenasledovaných a bezbran-
ných, o výchovu v školách/internátoch, práca 
s mládeţou, misie. Toto všetko je Cirkev. Modlime sa 

za ňu, aby nám podávala pravdu o dobrom, milujú-
com Bohu.                                                  - M. Vivodík - 

JANA GALGÓCIOVÁ 
Predstavujeme vám... 

pokračovanie na ďalšej strane 

Sestra Alžbeta, vlastným menom Jana Galgóciová, sa narodila 

25.6.1975 v Smoleniciach, rodičom Jozefovi a Cecílii r. Fornerovej. 

Pôsobí ako členka Rehole sv. Alžbety. Postulát začala na jeseň v roku 

2000, prvé sľuby skladala 8.4.2002 a doživotné sľuby 5.4.2008. 

Kedy sa stáva človek človekom? Odkedy 
je osobou a nielen zhlukom buniek? Done-
dávna sme na tieto otázky nepoznali odpo-
veď. Stále viac sa potvrdzuje učenie Cirkvi 

o ochrane ľudského života. Ale pozrime sa 
na názory odborníkov. Budem čerpať zo 
seminára psychoterapeutov a duchovných, 
na ktorom som sa zúčastnil v Nitre.  

Dnešná veda nám dokazuje, ţe dieťa je 
dieťaťom od počatia. Po 30 hodinách od 
počatia sa jedinec správa ako samostatná 
bytosť. V prvých dňoch nepotrebuje nutne 
matku, o čom svedčia deti zo skúmavky. Na 
16. deň môţeme pozorovať určitý tlkot 

srdca. Zaujímavé, ţe nechcené deti sú šta-
tisticky častejšie potratené, uţ v lone apa-
tické, majú sklon k zvracaniu, rodia sa čas-
tejšie mŕtve. Ak sa také dieťa narodí, má 
problémy s dôverou. Takému dieťaťu treba 
veľakrát opakovať, ţe ho máme radi. Sú to 
hlavne deti z detských domovov. Lekári 
skúmajú reakcie dieťaťa uţ od 3. mesiaca 
tehotenstva. Ak dieťa neuchopuje predmety 
do rúk, necmúľa si prst, je to pre lekára vý-
zva. Sú situácie, kedy dieťa prijíma myslenie 
matky a kedy sa dieťa vzoprie a samo si 
vyţiada inú polohu. To znamená, ţe si pa-
mätá lepšiu polohu od tej, ktorú práve má. 
Dalo by sa povedať, ţe dokáţe vnímať, čo je 
pre neho lepšie. Jedna psychologička, ktorá 
práve čakala dieťa, hovorila, ţe teraz skúma 

Slovo čitateľovi:Slovo čitateľovi:  na sebe, čo iných učila. 
Hovorila o svojom dieťati, 
ktoré si vyţaduje svoju 

pozornosť, dáva najavo svoju nevôľu alebo 
spokojnosť. Napr. hlučnú modernú hudbu 
deti neznášajú, naopak váţna hudba ich upo-
kojuje. Niekedy treba dieťaťu vyhovieť, 
inokedy ho treba vychovávať uţ pred narode-
ním, ţe túto situáciu musí zvládnuť. Sú spo-
jené s matkou akýmsi chemizmom, kedy 
dieťa vie, čo chce matka a matka vycíti, čo 

chce dieťa. Spomí-
nali príklad dirigen-
ta, ktorý dirigoval 
celú hudobnú 
skladbu bez nôt. 
Vedel ju z lona 
svojej matky, ktorá 
ju počas tehoten-
stva častejšie hráva-
la v orchestri. Ak 
matka preţíva úz-
kosť, jej dieťa ešte 
nemusí byť úzkost-
livé, ale má veľkú 
pravdepodobnosť, 
ţe pri určitom zaťa-
ţení upadne do 
úzkostí. Ak sa aj 
udiali nejaké ne-

priaznivé vplyvy 
počas tehotenstva, tzv. zranenia, môţeme 
ich niekedy napraviť výchovou. Vtedy treba 
dieťa stále povzbudzovať, stimulovať: 
„Len poď, vydrţíš to! Neboj sa!― Tak ako 
napr. keď zranené oko len šetríme, úplne sa 
oslabí. Ak ho budeme trénovať, môţe sa 
upraviť na úroveň zdravého. Tak je to aj vo 
výchove. Nesmú sa dávať prílišné úľavy. Ak 
ten systém tlačím, môţe dozrieť. Inak by 
dieťa nebolo naučené prekonávať krízy. Krí-
za je výzva a nie niečo, čomu sa treba vy-
hnúť. Zranenia máme v sebe všetci. Nevie-
me, prečo má niekto z niečoho strach, prečo 
niečo neznášame, prečo sa správame niekedy 
podvedome tak zvláštne. Neraz ide 
o situácie, ktoré sme zaţili v lone matky a sú 
hlboko zapísané v našom vnútri. Z pohľadu 
viery sa dajú aj tieto veci do poriadku, keď 
ich predostrieme vo viere Bohu. Pre Neho 
totiţ minulosť neexistuje. On dokáţe uzdra-
vovať aj spätne. Kieţby sme objavili jeho 
nesmiernu lásku, ktorá lieči naše zranenia. 

- M. Vivodík - 
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VÝCHOVA DIEŤAŤA PRED NARODENÍM 
Rok viery 

Foto MV: Z akcie vypni telku - zapni seba 

Foto: archiv 



zariadiť ţivot podľa seba, nie podľa toho, čo sa vyţadovalo od „Boţích 

prikázaní―. A čo spôsobilo zmenu v mojom ţivote? Najlepšie to vystihuje 
príbeh o márnotratnom synovi. Začala som „odznovu―, ale uţ s Bohom, 
ktorému som nanovo odovzdala svoj ţivot. Najskôr som si chcela zaloţiť 

rodinu, ale Boh ma postupne pozýval k zasvätenému ţivotu. Moje rozhod-
nutie ovplyvnili tí, ktorí tieţ odpovedali na toto jeho volanie, najviac asi sv. 

František z Assisi 

a sv. Alţbeta Uhor-
ská, ktorá je patrón-

kou našej rehole. 
 

 Ako si spomí-

nate na čas, keď 

ste skladali rehoľ-

né sľuby? 

Doţivotné sľuby 
som skladala iba 

pred piatimi rokmi. 

Bol to pre mňa veľ-
mi pekný čas, najmä 

obdobie príprav 
a uvedomenie si skutočnosti, ţe Boh si ma vyhradil len pre seba.  

 Aké sú Vaše ciele do budúcna? 

Zostať verná Bohu a jeho plánu so mnou. 
 

 Čo podľa Vás najviac chýba dnešným ľuďom? 

Vzájomná láska, úcta, rešpekt, prijatie... Škoda, ţe veľa ľudí si neuvedo-

muje, ţe všetko to najkrajšie pochádza od Boha. Ľuďom tieţ chýba viera 
v Boha, viera z ktorej plynú všetky dobrá a poţehnanie pre svet. 
 

 Vo svojej práci sa často stretávate s utrpením. Ako sa na neho po-

zeráte? 
Utrpenie patrí k nášmu ţivotu a kaţdý z nás by mal s ním počítať, lebo sa s 

ním stretávame a nemusí to byť len utrpenie okolo nás, ale aj v nás samot-
ných. Ja sa stretávam s ľuďmi chorými na rakovinu, ktorým sa zmenili 
ţivotné priority a myslím, ţe práve v týchto chvíľach majú ľudia k sebe 

najbliţšie – sú vnímavejší, pozornejší, všímajú si veci, ktoré si predtým 
nevšimli, sú za všetko vďačnejší, zastavuje sa im niekedy ich „hektický― 

ţivot a začínajú obdivovať krásy ţivota. Dôleţitý je správny pohľad na 
utrpenie, v ktorom by sme mali vnímať to, čím nás obohacuje, aj keď ho 
asi vţdy budeme pokladať za ťaţké obdobie v našom ţivote. Ja si kaţdým 

dňom uvedomujem, ţe ţivot je veľký dar. 
 

 Čo Vás najviac povzbudzuje ísť stále vpred? 

To všetko, čo Boh pre mňa pripravil. 
 

 Sú nejakí ľudia okrem rodičov, ktorí vo Vašom živote znamenali 

veľa? 
Moji súrodenci, priatelia a tieţ všetci tí, ktorí boli a sú pre mňa vzorom 
a príkladom. 
 

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

Ţivot v spoločenstve – to je pre mňa to najťaţšie, no zároveň aj to najkraj-

šie. 
 

 Čo by ste odkázali obyvateľom Bolerázu? 

Aby nechali vstúpiť Boha do svojho ţivota a nechali sa ním viesť. S kaţ-

dým z nás má svoj plán a len jeho naplnením budeme skutočne šťastní. On 
pripravil pre nás oveľa viac, tak ako čítame vo svätom písme: „Ani oko 

nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh 
pripravil tým, ktorí ho milujú.― 

Ďakujeme za rozhovor. 

 Sestrička, kde a ako dlho ste doteraz pôsobili? 

V Bratislave trinásť rokov. Na Slovensku pôsobíme len v tomto meste. 
 

 Ako by ste charakterizovali Vaše povolanie v cirkvi? 

Páči sa mi odpoveď sv. Terezky, ktorá raz povedala: „Mojím povolaním 
je láska―. A to sa snaţím ţiť aj ja, odpovedať na Boţiu lásku a dávať ju 

ďalej. Charizmou - teda sluţbou nášho spoločenstva - je ošetrovanie cho-
rých. Pracujeme v našej nemocnici – Onkologickom Ústave sv. Alţbety 

na Heydukovej, ktorú máme hneď vedľa kláštora. 
 

 Z akej rodiny pochádzate? Koľko Vás bolo detí? 

Vyrastala som v katolíckej rodine, hlavne mama dbala o to, aby sme vieru 
aj ţili. Keď sme boli deti, museli sme povinne chodiť kaţdú nedeľu do 
kostola, aj keď sa nám občas nechcelo. Teraz sa na to pozerám úplne inak 

a som vďačná rodičom za vieru v Boha. Pochádzam z piatich detí – naj-
starší Ľuboš, o dva roky odo mňa starší Igor (zomrel ako 29 ročný), ja, 
sestra Lenka, ktorá bola dvojčaťom Lucii, ktorá zomrela pri pôrode.  
 

 Kde ste chodili do školy?  

Ja chodím do školy doteraz. Prvé ročníky základnej školy do Klčovian, 

vyššie ročníky do Bolerázu. Potom do Trnavy na Stredné odborné učilište 
strojárske. Po jeho skončení som si urobila ešte dvojročné nadstavbové 
štúdium so zameraním na obrábanie kovov. Po vstupe do rehole som štu-

dovala na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave so zameraním 
na ošetrovateľstvo a teraz absolvujem na tej istej univerzite špecializačné 

štúdium v odbore chirurgia.  

 Ako ste v detstve/

mladosti trávili voľný čas? 
Tak ako väčšina ostatných 

z našej dediny – ako deti 
sme sa celé dni hrávali von-

ku v „Salibách― – to je ulica, 
ktorá sa tak volá, neviem kto 
ju tak pomenoval. Hrávali 

sme sa na škôlku, neskoršie 
vybíjanú, košíkovú, „skákali 

sme cez gumu― - tí, ktorí so 
mnou vyrastali 
v osemdesiatich rokov, ve-

dia, o čom hovorím. Potom, 
keď sme boli x-násťroční, 
robili sme si táboráky, spie-

vali pri gitare, keď bolo po 

ţatve, chodili sme na 

„balíky― a stavali si z nich 
bunkre, kúpali sme sa na 
našej priehrade, nechýbali 

ani dedinské zábavy, na 
ktoré sme chodili skoro všetci. Vtedy nás bolo ešte veľa, keď sme sa zišli 
počas letných prázdnin, tak nás v Klčovanoch bolo všetkých asi tridsať. 

Pekné časy. 
 

 Kedy ste sa rozhodli zasvätiť život Bohu a čo najviac ovplyvnilo 

toto Vaše rozhodnutie?  
Mala som 23 rokov, kedy som radikálnejšie zmenila svoj ţivot. Bolo to 
obdobie, kedy som uţ nechodila nejaký čas do kostola, lebo som si chcela 
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pokračovanie rozhovoru z prvej strany 

MOJÍM POVOLANÍM JE LÁSKA 

Foto archiv: Sestra v akcii 

Foto archiv: Večné sľuby 

6.-11. mája 2013 sa v Pastoračnom centre uskutočnil ďalší vydarený projekt - 
Prvá jarná charitatívna burza. Hlavným cieľom bolo získať z predaja tovaru fi-
nančné prostriedky do sociálneho fondu charity, ktoré sa budú pouţívať v prípade 
núdze (pre neúplné rodiny, sociálne, resp. zdravotne odkázaných občanov obce 
Boleráz a Klčovany). Občania darovali do burzy pre nich nepotrebný tovar 
a zároveň si z ponúkaného sortimentu kupovali tovar za symbolické ceny alebo za 
―vatikánsku menu‖, niektorí darovali príspevok do sociálneho fondu charity. 

Ukázalo sa, ţe veľa ľudí pochopilo, prečo je potrebné takéto akcie robiť: vý-
nos burzy bol 229,05 € a zostatok tovaru, o ktorý nemali záujem ľudia 
v Boleráze, s vďakou prijali vdp. Marián Kuffa do Inštitútu Krista Veľkňaza 
v Ţakovciach, Slovenský dom community Cenacolo v Kráľovej pri Senci, Arci-
diecézna charita v Trnave a Trnavské materské centrum. 

Úprimne ďakujeme všetkým za pomoc ľuďom v núdzi.         - J. Ostatníková -

CHARITATÍVNA BURZA  

Foto MV: Burza v pastoračnom centre 
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1. A 2. KNIHA KRÁĽOV 

Biblické okienko 

V hebrejskej Biblii tvorili jeden spis a 
mali privilegované miesto, lebo sú v nich 
správy o politickej, spoločenskej a najmä 
náboţenskej situácii Izraelského a Judského 
kráľovstva. Ich autor je neznámy a pravde-
podobne sú výsledkom prenosu ústnych 
a písomných tradícií (8. aţ 6.stor. pred Kr.).  

Cieľom kníh kráľov nie je podať histó-
riu v modernom zmysle slova, ale vo svetle 
dejín spásy. O náboţenskom cieli kníh sved-
čí aj vynechanie niektorých dôleţitých his-
torických udalostí, o ktorých hovoria počet-
né mimobiblické pramene. Boh poţehnáva 
a chráni národ, ak zavrhujú modlárstvo a sú 
verní zmluve s Jahvem. V prípade nevery 
ich Boh tresce pohromami a vojenskými 
poráţkami. Ich nevernosti boli najmä: mod-
lárstvo, stavba chrámov a oltárov cudzím 
boţstvám, prenasledovanie prorokov, násilie 
a útlak aţ po obetovanie detí pohanským 
bohom. To malo za následok rozdelenie 
kráľovstva, zánik Izraelského i Júdskeho 
kráľovstva a babylonské zajatie.  

V troch častiach sa podávajú správy 
o posledných udalostiach zo ţivota kráľa 
Dávida a opisuje sa Šalamúnovo kráľov-
stvo. V druhej časti sa hovorí o rozdelení 
Šalamúnovho kráľovstva na Izraelské 
(Severné) a Júdske (Juţné) kráľovstvo, 
o politických bojoch medzi nimi 
a o priamych zásahoch prorokov, a to hlav-
ne Eliáša a Elizea, ktorí mali hlavnú zásluhu 
na zachovaní monoteistickej viery. Asýrča-
nia v r.722 pred Kr. dobyli Samáriu a urobili 
koniec Izraelskému kráľovstvu, kým Júdske 
si podrobili. Tretie obdobie sú dejiny Júd-
skeho kráľovstva od konca Izraelského krá-
ľovstva aţ po dobytie Jeruzalema babylon-
ským kráľom Nabuchodonozorom II. 

Na vrchu Karmel dáva Eliáš urobiť 
oltáre pre seba a kňazov Bála. Boh, ktorý je 
pravý, má zapáliť oheň. Po zapálení obety 
z neba, všetok ľud vyznáva vieru: „Iba Pán 
je Boh!―. To isté presvedčenie vyjadruje 
autor vo všetkých svojich postojoch 
k jednotlivým kráľom. Nad skupinou júd-
skych kráľov sa vznáša zakladateľ dynastie, 
Dávid. Po ňom je veľkou postavou Šala-
mún, ktorý vyniká múdrosťou a dáva posta-
viť prvý chrám.                       - M. Vivodík -  

Jericho - mesto paliem - sa povaţuje za 

najstaršie mesto na svete. Je oázou 

v púšti bohatou na úrodu. Na západnej 

strane Jericha, sa týči hora Pokušenia, 

kde v polovici strmého svahu zaloţili 

grécko-ortodoxní kresťania kláštor. 

Z Jericha sme sa presúvali úrodným 

krajom na sever do Galiley. Na Svätej 

hore Tábor, kde sa uskutočnilo preme-

nenie Pána, sme mali sv. omšu. Nazaret 

- názov mesta je odvodený od slova 

Nasret, čo v preklade znamená kvet. 

Oproti vchodu do Baziliky Zvestova-

nia Pána sa na stene nachádza popri 

iných aj slovenská mozaika Sedembo-

lestnej P. Márie. Vnútro Baziliky tvoria 

dva kostoly, jeden na druhom - spodný 

uchováva Jaskyňu Zvestovania (dom 

Panny Márie). 

V Káne Galilejskej v kostole Zázraku 

premenenia vína si manţelské páry 

obnovili manţelské sľuby. 

Hora Blahoslavenstiev - Sv. omšu sme 

mali dolu pod kostolom, v kázni nám 

otec Vladimír pripomenul 8 Jeţišových 

blahoslavenstiev, ktoré odzneli na tomto 

mieste. 

Tabgha—  Podľa tradície Pán Jeţiš na 

tomto mieste rozmnoţil chleby 

a ryby. V Kostole rozmnoženia 

chlebov a rýb pod oltárom vyčnie-

vala časť kameňa, kde podľa tradície 

sedel pri zázraku Pán Jeţiš. Neďale-

ko je aj Kostol Primátu svätého 

Petra.  

Mesto Kafarnaum (čo znamená 

„Mesto potešenia“). 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 chodil často aj Jeţiš. 

Pri rieke Jordán sme si pripomenuli 

Jeţišov krst a zároveň sme si obnovi-

li krstné sľuby.  

Väčšina z nás v noci vystúpila na Horu 

Sinaj v Egypte. Tu podľa tradície do-

stal Mojţiš desatoro Boţích prikázaní. 

Pod Sinajom sme si prezreli Kláštor 

svätej Kataríny.   

Odkaz tejto púte je, aby sme boli ozaj-

stní kresťania. Boli sme šťastní, ţe sme 

mali za sprievodcu práve otca Vladimí-

ra Palkoviča, chodiacu encyklopédiu. 

Ďakujeme aj nášmu pánu farárovi, ktorý 

túto púť zorganizoval.  

                                        - L. Čavarová - 

(pokračovanie z predchádzajúceho čísla)                       

Jeruzalem - Bazilika Svätého hrobu stojí nad miestom 

popravy a hrobu Pána Jeţiša. Kresťania ho povaţujú za naj-

svätejšie miesto, pretoţe tu bolo dovŕšené dielo a poslanie 

Pána Jeţiša. Podstúpil potupnú smrť, aby vykúpil človeka. V 

Kaplnke Božieho hrobu sme pokľakli a na pár sekúnd sme 

sa pohrúţili do modlitieb. Vedľa Kaplnky Boţieho hrobu 

sme mali svätú omšu. V pokore a v modlitbe sme stáli na 

týchto svätých miestach, kde sa odohrala najdôleţitejšia 

udalosť dejín našej spásy.  Odkaz z tohto miesta: 

„vydávajme svedectvo o živom zmŕtvychvstalom Kristovi“. 

Prešli sme kríţovú cestu Via Dolorosa a v Kaplnke bičova-

nia sme sa pomodlili kríţovú cestu. 

Múr nárekov (Západný múr 2. jeruzalemského chrámu) 

je najsvätejším miestom Ţidov. Pri ňom si vykonávajú po-

boţnosti a oplakávajú zničenie slávneho chrámu, z ktorého 

zostal len tento múr. 

Večeradlo na vrchu Sion - tu Pán Jeţiš ustanovil Eucha-

ristiu, sviatosť kňazstva a sviatosť zmierenia. Tu sa modlil 

veľkňazskú modlitbu, umýval apoštolom nohy, tu sa im 

zjavoval po svojom zmŕtvychvstaní, zoslal Ducha Svätého.  

Navštívili sme aj Kostol Usnutia Panny Márie, ktorý stojí 

na mieste, kde podľa tradície Panna Mária „usnula― a tieţ 

kostol v Betfagé (v preklade v dome fíg), ktorý je východne 

od Jeruzalemu. Z tohto miesta Pán Jeţiš vysadol na osliatko 

a začal svoj triumfálny vstup do Jeruzalemu.  

Betlehem - Beit Lechem – Dom chleba - Na predmestí Bet-

lehema sme si prezreli Pole pastierov. Je to miesto, kde 

pastieri prijali od anjelov posolstvo narodenia Jeţiša Krista. 

V srdci Betlehema je Bazilika Narodenia Pána - najstarší 

kresťanský chrám na svete. Dal ho postaviť cisár Justinián 

v roku 540. V Jaskyni Narodenia Pána je na mramorovej 

doske štrnásťcípa strieborná hviezda s nápisom: „Tu sa z 

Márie Panny narodil Ježiš Kristus.“. Navštívili sme aj Jas-

kyňu mlieka, ktorá  má pôvod v legende, podľa ktorej sa 

Panna Mária schovala pri úteku do Egypta a zatiaľ čo kojila 

Dieťa, kvapky z jej mlieka padli na skalu, čím jaskyňa úplne 

zbelela. Stala sa cieľom pútí matiek.  

Kumrán, Masada, En Gedi, Mŕtve more, Jericho 

Pokračovali sme k Mŕtvemu moru. Za Jeruzalemom sme 

videli sem-tam niečo zelené, neskôr vôbec 

nič. Občas drevené chatrče beduínov.  

Qumránu (Kumrán) sa nachádza na sever-

nom brehu Mŕtveho mora. Beduínsky pastier 

tu našiel v jednej z jaskýň v dţbánoch zvitky 

spisov, ktoré sú z čias P.Jeţiša. Je tu múze-

um, archeologické nálezisko, obydlia členov 

komunity esénov, ktorí tu ţili prísnym ţivo-

tom. Masada je samostatný strmý vrch v 

Judskej púšti, na vrchole ktorého (plocha 8 

ha) je  takmer nedobytná pevnosť Masada. 

Kúpanie v Mŕtvom mori je ozajstným záţit-

kom. Voda je mastná, sedemkrát slanšia ako 

voda ostatných morí a človeka nadnáša.  

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

Zrnká múdrosti z 1. a 2. Knihy kráľov 
 

   Eliáš povedal: „Dokedy budete kuľhať 

na dve strany? Ak je Pán Bohom, choďte za 

ním, ak Bál, choďte za tým!― (1Kr 18,21) 

   Vyslyš ma, Pane, vyslyš ma, nech sa 

tento ľud dozvie, ţe ty si Pán, Boh, a ţe ty 

si obrátil ich srdce späť! Vtom spadol 

Pánov oheň a strávil obetu. (1Kr 18,37) 

   Či naozaj bude Boh bývať na zemi? 

Veď nebesá a nebesá nebies ťa nemôţu 

obsiahnuť, o koľko menej potom tento dom, 

ktorý som postavil! (1Kr 8,27) 

   Tu prišiel Pánov anjel druhý raz, dotkol 

sa Eliáša a povedal: „Vstaň a jedz, lebo máš 

pred sebou dlhú cestu!― Vstal teda a jedol 

a posilnený týmto pokrmom išiel štyridsať 

dní a štyridsať nocí aţ k Boţiemu vrchu 

Horeb. (1Kr 19,7) 

O nás, pre nás 

Foto MV: Obnovenie krstných sľubov 

Foto Fandel: Svätá omša na Sinaji 

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

