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STAČÍ TAK MÁLO :) 

Raz som počúvala rádio. Znela 
pieseň a zaujal ma jeden verš: ,,spočítal 
som ľudí, ktorí usmiali sa na mňa“. 

No a tak 
som to 
vyskúšala! 
Jeden deň som z r á t a l a 
ľudí, ktorí sa na mňa usmiali. 
Veľa ich teda nebolo. Samé zamračené 
tváre. 

Druhý deň som urobila malý 
experiment. Vždy, keď som niekoho 
stretla, tak som sa usmiala. Verte či nie, 
každý mi úsmev vrátil. Cítila som sa 
omnoho lepšie a celý deň bol úplne iný, 
akýsi radostnejší. Veľmi ma potešilo, 
keď som videla,  ako sa zamračené 
a vážne tváre menia na usmiate. Sama 
som bola prekvapená, že stačí tak málo. 

JEDNODUCHÝ ÚSMEV :)                    
- G. Čavarová - 

Našim deťom 

PRIPRAVUJEME 

     ďalší Alfa-kurz - od 6.10.. Kurz je 
známy a obľúbený na celom svete, 
a preto všetci, ktorí chcete zažiť veľa 
zábavy, utužiť priateľstvá a viacej spo-
znať Boha, ste srdečne vítaní. Prihlásiť 
sa môžete na alfaboleraz@gmail.com, 

     Chcete jazdiť pod Božou ochra-
nou? Dajte si 6.10.2013 o 12,00 hod 
posvätiť svojho tátoša na parkovisku 
pri kostole (kamióny mimo parkovi-
ska :)). 

MLÁDEŽNÍCKY TÁBOR 

Po netrpezlivom čakaní sme sa konečne dočkali 7. júla – dňa 
nášho odchodu do Slovenského Raja na týždňový rekreačný 
pobyt. Cesta vlakom bola príjemná, no podaktorí sa cítili ako na 
Sahare, keďže ako býva zvykom, nefungovala klimatizácia. Uby-
tovali sme sa vo farskom stredisku v obci Letanovce, ktoré sa 
stalo našou domovskou základňou, odkiaľ sme robili výjazdy do 
Raja. Tento národný park nemá na svojom území majestátne 
kopce ako väčšina národných parkov, zato spleťou svojich tajom-
ných a temných dolín pripomína Jánošíkove diery v Malej Fatre. 
Trasy sme sa snažili zvoliť tak, aby sme toho videli a preskúmali 
čo najviac. Zároveň sme sa chceli vyhnúť cestám, ktoré sme už 
prešli.  

Počas nášho putovania na Kláštorisko, čo je zrúcanina usad-
losti rehoľníkov, nám spríjemnili kratší úsek cesty obyvatelia 
z neďalekej osady. Niekomu by to možno prekážalo, no ja som 
toto (a aj ,,exkurziu“ popri osade) vnímal pozitívne – ako skutoč-
nosť, ktorá na Slovensku nie je novinkou. Človek si aspoň uve-
domí, že práve ten jeho život nie je až tak zlý a zistí, že ide iba 
o to, ako na svoju životnú situáciu nazerá on sám. Okrem zrúca-
niny a roklín sme navštívili aj jedno z najfrekventovanejších 
miest Raja – Tomášovský výhľad. Naša 15-členná posádka 
(neskôr 16) zostala v nemom úžase pred touto krásou, ktorú si 
pre nás príroda nachystala. Bola to prirodzená skalná terasa vo 
výške asi 100 metrov. Počas každého výletu a aj na tomto výhľa-
de sme si našli čas na prestávku, kedy panovala uvoľnená atmo-
sféra a po poďakovaní sa každý pustil do rýchlo ubúdajúcich 
zásob jedla, čo sme mali so sebou. Posledná výprava, ktorú sme 
absolvovali do prírody, bola s cieľom prejsť trasu, vedúcu popri 
rieke Hornád. Voda v skalách vytvorila prekrásne kamenné útva-
ry, skalné steny, previsy a rozličné zákutia, ktoré sme obdivovali 
na každom kroku. Touto turistikou sme zavŕšili naše potulky 
lesom a bol najvyšší čas zamieriť do civilizovanejších lokalít. 
Preto sme si vyhradili jeden deň na návštevu Levoče. Napriek 
nepriaznivému počasiu sme zvládli prehliadku Chrámu sv. Jaku-
ba, v ktorom sa nachádza známy drevený oltár Majstra Pavla. 
Zavítali sme aj na levočské pútnické miesto, stojace na kopci za 
mestom.  

Keďže sme zvyšné chvíle strávili v miestnom farskom stredi-
sku, mali sme čas aj na rôzne aktivity. Zahrali sme si volejbal, 
spoločenské hry, stolný futbal, porozprávali sme sa, opekali sme 
a hlavne – pán farár si pripravil duchovný program, vedený for-
mou prednášok na tému: vzťah s Bohom, ktorý nás v niečom 
utvrdil, v niečom napomenul a pozdvihol na duchu. 

Ak mám zhodnotiť pobyt v tábore, spokojne ho môžem aj 
v mene ostatných zúčastnených vyhlásiť za veľmi vydarený. 
A ako aj minulé ročníky farských mládežníckych táborov, tak aj 
tento naplno splnil moje očakávania, pretože ten týždeň sme 
plnohodnotne prežili v dobrom kolektíve. Toto všetko sa mohlo 
uskutočniť zásluhou p. farára a jeho nezištnej práce. Preto mu 
patrí naše veľké ĎAKUJEME!                - S. Izrael - 

BUDUJEME A OPRAVUJEME 

Leto je čas dovoleniek, čas žatvy či 
začínajúceho zberu úrody. 

Ako inak  nazvať ukončenie staveb-
ných prác na oprave nášho kostolíka sv. 
Michala archanjela. Práce boli viac 
menej až na drobné detaily ukončené 
a vyvrcholením všetkého bola slávnost-
ná svätá omša a posviacka obnoveného 
chrámu. 

Otec Marián Vivodík nám po všet-
kej organizácii pri rekonštrukčných 
prácach ukázal, že vie zabezpečiť 
i slávnostné pohostenie, ktoré spolu so 
sprievodným programom pripravil pre 
celú farskú rodinu obce Boleráz. 

Vďaka za vymaľovanie interiéru 
patrí pánovi Strečanskému, za uprato-
vanie kostola všetkým zúčastneným 
farníkom a hlavne našim kostolníčkam 
pani Bělohubkovej a pani Cútovej. 

Teraz už len svoju vďaku za dosiah-
nuté dielo obráťme k nášmu Pánovi a 
svojimi modlitbami prejavujme 
v našom obnovenom kostolíku. 

Pán Boh zaplať za všetko. 

- Š. Porubčan - 

PRVÁ A DRUHÁ KNIHA KRONÍK 

Biblické okienko 

Vo svojej potulke v poznávaní Biblie sa 
dostávame ku knihám Kroník. Autor je ne-
známy horlivý Žid, ktorý miluje svoj národ, 
náboženské a civilné ustanovizne. Je teológ, 
mysliteľ a apologéta. Jeho dielo možno defi-
novať ako historicko-teologický spis. Zis-
ťuje, že v dejinách sa uplatňuje presný 
Boží plán. V prvej knihe v prvých kapito-
lách píše o rodokmeňoch (pokladá ich za 
dôkaz Božieho vyvolenia) a potom opisuje 
život kráľa Dávida. Je to najväčší, zbožný 
kráľ Izraela, ktorý dostal Božie prisľúbenia. 
Pre Izrael vydobyl a upevnil nezávislosť a 
pripravil všetko na vybudovanie jeruzalem-
ského chrámu. Napísal viacero žalmov 
a zorganizoval spevákov, hudobníkov 
a tých, ktorí sa mali starať o chrám (levitov). 
Na konci prvej knihy dáva ponaučenia pre 
svojho nástupcu - syna Šalamúna. 

Druhá kniha začína kráľom Šalamú-

nom. Pekná je pasáž, kde Boh hovorí Šala-
múnovi: „Keďže si si nepýtal život nepriate-
ľov, bohatstvo a slávu, ale múdrosť, tak ti 
dám okrem múdrosti aj tieto dary“. Opisuje 
tiež stavbu chrámu, ktorý bol centrom 
duchovného života (je pozoruhodné, že zo 
65 hláv Kníh kroník sa 25 venuje chrámu), 
bohatstvo chrámu a kráľa a tiež legendár-
nu návštevu kráľovnej zo Sáby. Šalamún 
svojou múdrosťou zadovážil pre Izrael po-
koj a rozkvet, avšak na konci života sa obrá-
til k bohom svojich pohanských žien, čo 
malo za následok rozdelenie kráľovstva na 
severné (Izrael) a južné (Judsko). Autor 
uznáva len južné, keďže tu bol chrám 
a pravá bohoslužba. V knihe píše o rade 
neverných kráľov, medzi ktorými sa našli aj 
takí, ktorí obnovili náboženský život. Nako-
niec sa Judsko dostáva pod nadvládu Ba-
bylonu a v závere knihy sa opisuje udalosť, 
kedy babylonský kráľ povoľuje židom vrátiť 
sa z otroctva do Palestíny. 

Knihy boli napísané v neskoršom poexi-
lovom období (medzi 330 a 250 r. pred Kr.), 
kedy mali Židia istú administratívnu autonó-
miu. Svoje náboženstvo a identitu ale museli 
chrániť proti Samaritánom a helenizácii 
(spohanšteniu). Dielo vznikalo postupne 
a obsahuje tak biblické ako aj nebiblické 
pramene a taktiež ústne podanie. Najnovšie 
archeologické nálezy a historické štúdie 
opätovne odhalili historickú hodnotu použi-
tých dokumentov a vierohodnosť autora.  

- M. Vivodík - 

Zrnká múdrosti z 1. a 2. Knihy kroník 

 

     Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte 

vždy jeho tvár. Pamätajte na divy, čo učinil, 

na jeho znamenia a na výroky jeho úst. 

(1.Kr 16,11-12) 

     Zachovávajte a skúmajte všetky 

príkazy Pána, svojho Boha, aby ste si 

udržali dobrú krajinu a poručili ju svojim 

synom po sebe naveky. (1.Kr 28,8) 

    A viem, môj Bože, že ty skúmaš srdce 

a ľúbi sa ti priamosť. (1.Kr 29,17) 

     Hľadali ho a dal sa im nájsť. (2.Kr 

15,4) 

DETSKÝ TÁBOR 

Od 18.7. do 23.7. 2013 sa konal už po 3-krát letný tábor. 
Tento raz sa konal v Terchovej. Boli sme tam deti  z Bolerázu aj 
z Pobedima, spolu nás bolo až 32. Každý deň sme sa hrali, zabá-
vali a súťažili. 

Mali sme sv. omše v kaplnke a tiež sme si spravili krížovú 
cestu. Okrem toho sme spoznávali krásnu prírodu – Kriváň, Jáno-
šíkove diery, Chleb, ... Stretli sme sa s pánom farárom, ktorý bol 
misionárom na Filipínach. Bolo nám veľmi dobre,  ale trvalo to 
krátko. Dúfam, že o rok sa stretneme znovu, na inom krásnom 
mieste.                                                                            - O. Cako - 

Foto MV: Detský tábor 

Tradícia má svoje korene 

Máme tu jeseň, a znovu sa môžeme tešiť dobrej 

úrode. Zberáme posledné ovocie, pričom nás až tak 

nezaujímajú listy, či korene stromu. A predsa sú 

veľmi dôležité. Použil som toto prirovnanie ako 

obraz pre naše hody. Tie sú určitou tradíciou - teší-

me sa kolotočom, chutnejšiemu obedu, možno náv-

števám či zábave. To je ovocie slávnosti, ale kde sú 

jej korene? 

Otázka, ktorá nás zavedie do hĺbky a ktorú si 

chcem dať aj ja teraz, je otázka „prečo?“. Prečo sú 

tu kolotoče a zábava? Lebo sú hody. A prečo sú tu 

hody? Lebo je slávnosť v kostole. A prečo je sláv-

nosť v kostole? Lebo je patróna kostola, sviatok 

toho, komu je kostol zasvätený - sv. Michala ar-

chanjela. A prečo práve sv. Michala? Lebo si to 

naši predkovia tak zvolili. A prečo? Lebo sv. Mi-

chal je bojovníkom proti zlu, tak ich mohol a mal 

ochraňovať od zlého. Znázorňuje sa, ako bojuje 

s diablom. Jeho meno značí - Kto ako Boh. A prečo 

je to potrebné, aby sme boli ochránení od zla? Lebo 

zlo nás oddeľuje od koreňov. A to je zlé? Áno, 

veď bez koreňov niet ovocia, niet sily pre strom. 

V duchovnom živote potrebujeme mať korene, 

odkiaľ čerpáme silu. Ak by sme chceli len ovocie 

bez koreňov, sme odkázaní na zánik. Uviedol by 

som príklad zo života – ak vás niekto pozve na 

svadbu a vy prídete len na jedlo a zábavu, bola by to 

urážka pre novomanželov. Neboli ste totiž na tom 

podstatnom. Jedlo a zábava sú len dôsledkom sobá-

ša. A podobne je to aj s našimi hodami. Ak niekto 

ide len na zábavu, nepochopil, o čo tu ide. Aj týmito 

slovami chcem vás všetkých pozvať v nedeľu 29.9. 

na peknú slávnosť sv. Michala archanjela. Uctíme 

si nielen korene, ale do istej miery aj našich pred-

kov, ktorí sa k nemu utiekali toľko desaťročí.  

Tradícia nás môže obohatiť, ak ju vieme preží-

vať, alebo nás ochudobní, ak je pre nás len prázdne 

gesto a nič nám nehovorí. Aj preto som napísal tento 

článok. Kiež by nás dokázal obohatiť, aby sme si 

uvedomili, aké je potrebné dávať si v živote otázku 

prečo. A to nielen pri hodoch. Prezradí nám, kde sú 

naše korene. Napr. niekto veľa pije, fajčí alebo na-

dáva a hreší. Aj jemu otázka prečo ukáže na korene, 

príčinu jeho slabosti. Možno sa taký človek bojí, že 

stratí priateľov, možno má málo sebavedomia 

a myslí si, že takto znamená niečo viac. 

Naše kresťanské korene nás nielen občerstvu-

jú, ale aj uzdravujú. Cez vieru dokážeme nadobud-

núť pravé sebavedomie, dokážeme si povedať v sile, 

že sa zdržíme nejakého zla, ktoré nás ničí. A krásne 

je to, že všetci máme prístup k týmto koreňom. Nie-

len tí, čo chodia do kostola, aj keď oni ich možno 

skorej objavia. Všetkých nás Boh miluje, lebo zo-

mrel bez rozdielu - za každého človeka. Teraz len 

čaká, ako budeme odpovedať na jeho lásku. 

Prajem vám krásne prežitie hodov a peknú 

cestu v objavovaní svojich koreňov. 

                                                       - M. Vivodík 

MARIÁN VIVODÍK 
Predstavujeme vám... 

pokračovanie na ďalšej strane 

Marián Vivodík sa narodil 28.10.1970 v Šali. Za kňaza ho vysvätili 

15.6.1996. Kaplánoval v Banskej Štiavnici, v Bratislave, v roku 1999 sa stal 

farárom v Pobedime a od r. 2010 pôsobí v našej farnosti. 

Mohli by sme si dať túto otázku. Starší 

ľudia si spomínajú na vedecký ateizmus, na 

posielanie viery do stredoveku, ako niečoho 

zaostalého. Sme niekoľko rokov po totalite, 

avšak tento názor sa nám niekedy opäť pred-

kladá ako aktuálny. 

Vieme, že veda a viera si neodporujú, ale 

v mnohom sa dopĺňajú. Každá má svoje kom-

petencie. Nepotrebujeme mať vysoké vzdela-

nie, aby sme prišli na zvrátenosť vedeckých 

výskumov, či presnejšie pokusov. Výskumy 

ohľadne rodiny a výchovy však potvrdzujú 

kresťanský pohľad na rodinu. 

Nedávno sme boli svedkami vládneho 

návrhu zákona namiereného nielen proti kres-

ťanstvu, ale aj proti ľudstvu. Našťastie, na 

podnet mnohých ľudí, zákon oddialili na bu-

dúci rok. O čo išlo, píše v otvorenom liste p. 

Eva Kristínová, čestná podpredsedníčka Mati-

ce slovenskej - nehovorí o teórii, ale o praxi, 

ktorá už v iných krajinách zapúšťa korene. 

Dovoľte mi uviesť kúsok z listu, v ktorom 

píše, že boj proti “stereotypom” sa v iných 

krajinách neskončil dobre a upozorňuje na: 

  tolerovanie incestu v Nórsku a tamojšiu 

prax pedofilného zneužívania detí vo vlast-

ných rodinách, 

  švédsky experiment výchovy, kde sa zaka-

zujú tradičné rozprávky a od škôlky sa na-

hrádzajú povinnou detskou gender literatú-

Slovo čitateľovi:Slovo čitateľovi:  rou, v ktorej princ 

hľadá princa, aby si 

ho vzal za muža, 

  britský, citovo chladný, odchov detí, kde sa 

vysoko spoločensky cení dávať deti od 8 ro-

kov na výchovu do internátnych škôl a stretať 

sa len na Vianoce a cez prázdniny, 

  sexuálnu výchovu zavedenú do škôl aj škô-

lok (na základe práva na vzdelanie 

a informácie) v mnohých západných štátoch 

(napr. v Nemecku), ktorá vedie deti k tomu, 

aby sa sami seba intímne dotýkali 

a uspokojovali (právo na komplexný rozvoj 

dieťaťa ako sexuálnej bytosti), aby sa učili 

používať antikoncepčné prostriedky atď.. Všet-

ko so zapracovaním gender ideológie, čo vedie 

k mechanickému vnímaniu lásky, partnerstva 

a sexu ako športu, k výchove umelých LGBTI 

ľudí, čím sa dehonestuje a nivelizuje človek, 

hĺbka ľudskej bytosti. K deťom sa dostávajú 

predčasne a hrubo informácie, ktoré narušujú 

ich celomúdrie – teda čistotu duše i tela – ktorú 

v sebe skrýva tento tradičný slovanský, už 

takmer zabudnutý pojem. V Nemecku sa mat-

kám, ktoré odmietnu účasť svojich detí na 

vyučovaní takejto sexuálnej výchovy udeľuje 

40 dňový trest odňatia slobody a pokuta 1.000 

€, 

  nemecké úvahy odporučiť sledovanie por-

nografických filmov ako vhodnú súčasť vý-

chovy a vzdelávania detí, 

  trendy z viacerých západných štátov, aby sa 

po homosexualite začala tolerovať aj pedofí-

lia (súd v Holandsku dovolil pôsobenie pedo-

filnej organizácie, trend uzákoniť v niektorých 

štátoch manželstvá s deťmi), zoofília (časť 

o zoofílii v občianskom kódexe Fínska, verejné 

domy pre zoofilov v Nemecku) a ďalšie 

„netradičné“ správanie, ktoré sa premietajú 

do faktu, že učebnice sexuálnej výchovy, ofi-

ciálne materiály a výchovné odporúčania pre-

berajú pedofilnú ideológiu, definujúc dieťa ako 

sexuálnu bytosť s právom „užívať si“ a 

„rozvíjať“ fakticky od narodenia tento 

„osobnostný rozmer“. 

V posledných dňoch sme svedkami vzbury 

mnohých ľudí, napr. vo Francúzsku či Chorvát-

sku. Modlime sa, aby zvíťazil zdravý rozum 

a nemuseli sme sa biť o zdravú generáciu na-

šich detí. Zapojme sa do obhajoby pravdy, 

inak nás história zhodnotí ako generáciu, 

v ktorej nastal úpadok ľudstva. 

- M. Vivodík - 

Číslo: 3/2013                                                    Ročník: 3                                                   29. september 2013 

Farnosť Boleráz, filiálka Klčovany                                                Hodové vydanie 

JE VIERA ZAOSTALÁ, ALEBO NÁS CHRÁNI? 
Rok viery 

Foto MV: Obnovený oltár v Boleráze 

Foto: archiv 

mailto:vivodik@gmail.com


že má v tom prsty aj sv. Ján Almužník, ku ktorému som sa ako bohoslovec 

často modlieval. 

     Po Vašom príchode sa stala farská budova podstatne viac navšte-

vovaná ako predtým. Svoje aktivity ste zamerali i na mládež. Ako sa 
Vám javí naša mládež? 
Určite by ich mohlo byť v aktivitách farnosti vidieť aj viacej. Ale vďaka 

Bohu aj za tých, čo máme. Ďakujem tým, ktorí už dnes dokážu urobiť 

program pre svojich farníkov. Zo začiatku som mnohé veci musel robiť 

sám. 

     S farníkmi ste navštívili Svätú zem, Taliansko, Poľsko, Lurdy. Je 

zrejmé, že Vaším obľúbeným pútnickým miestom je Medžugorie. Pre-
čo práve toto pútnikmi hojne navštevované miesto?  

Dlho som odolával mnohým ponukám ísť do Medžugoria. Teraz v tom 

vidím veľkú príležitosť, aby sa človek obnovil na duchu. Nejeden sa na 

tomto mieste zamyslí aj nad doterajším životom. Je to poslanie každej púte, 

ale v Medžugorí to vidím najsilnejšie. Výhodou je aj pomerne dostupná 

cena a bohatý program púte. Mám radosť, ak sa mi podarí z pútnikov uro-

biť na tú chvíľu jednu rodinu. 

     Do histórie našej farnosti sa okrem iného zapíšete vydávaním no-

vín Život na ceste. Ako sa splnil Váš zámer evanjelizovať tlačeným 
slovom?  
Tak toto asi posúdiť neviem. Ale som presvedčený, že to má svoj význam 

a ľudí vo farnosti to obohacuje. Zámer bol priblížiť sa aj k tým ľuďom, 

s ktorými sa osobne nestretávam. 

     Ako každý i kňaz potrebuje oddych. Kde si najlepšie oddýchnete, 

teda aký je Váš obľúbený relax? 
Sobota a nedeľa pre mňa nie sú dni, kedy by som si oddýchol. Moja mama 

mi často dohovára, že si beriem toho veľa. A asi má pravdu. Niekedy úplne 

cítim, že už musím ísť na nejakú turistiku, alebo sa previezť na bicykli. 

Oddýchnem si aj pri manuálnej práci, ale na tú často nemám čas. 

     Čo odkážete obyvateľom Bolerázu?   

Chcem Vám popriať, aby ste našli v Bohu milujúceho otca a dokázali vy-

tvárať jednu rodinu. To vám dodá sily v každom trápení.  

Ďakujeme za rozhovor. 

     Zo stručného životopisu vieme o tom, čo predchádzalo Vášmu 

príchodu do Bolerázu. Ako prebiehalo Vaše štúdium, prvé kňazské 
zastávky a predovšetkým čo Vás viedlo ísť neľahkou dráhou kňaza? 
S úsmevom rád odpovedám, že moje povolanie na kňazský stav začalo 5 

rokov pred mojím narodením, kedy mama hovorila, že chce chlapčeka 

a dá ho vyštudovať aj za kňaza. Narodila sa sestra a ja až o 5 rokov ne-

skôr. Pozoruhodné je, že sestra tajne vstúpila do rehole, čo nám povedala 

až po prevrate.  Pre kňazstvo som sa rozhodol sám. Cítil som vnútorné 

volanie Boha. Bolo to za socializmu. Nebolo to ľahké rozhodnutie, 

a preto som jeden rok strávil v pečivárňach v Seredi ako robotník. Až 

potom som sa rozhodol vstúpiť do seminára v Bratislave. Tam moje po-

volanie ešte dozrievalo. Po vysvätení za kňaza som nastúpil za kaplána do 

Banskej Štiavnice. Keďže mám rád hory, tak ma to potešilo. Po roku som 

musel nastúpiť na zá-

kladnú vojenskú služ-

bu. Pol roka som sa 

učil byť veliteľom po-

zemného vojska a pol 

roka som robil vojen-

ského duchovného vo 

Vajnoroch. Tak práca 

pred seminárom, ako aj 

vojenská služba bola 

pre mňa veľkým obo-

hatením. Po vojenčine 

som sa vrátil do Ban-

skej Štiavnice. Krátko 

som bol kaplánom aj na 

d v o c h  m i e s t a c h 

v Bratislave, a potom 

ma menovali za správ-

cu farnosti do Pobedi-

ma. Tam som pôsobil 

11 rokov a odtiaľ som 

prišiel do Bolerázu. 

     Spomínate si ešte na prvé dojmy z našej farnosti ? 

Vedel som, že nejaký Boleráz existuje, lebo som chodieval tadiaľ do 

Čiech, kde mám najstaršiu sestru. Keď som si prišiel pozrieť farnosť 

a videl som kostol zvnútra, skoro som zaplakal, lebo som prichádzal una-

vený z opráv v Pobedime. Ale ako vidíte, s Božou pomocou veľké opravy 

sú za nami. Opraviť srdcia ľudí je však omnoho zdĺhavejšia a náročnejšia 

práca. Fara v Boleráze ma však potešila, lebo to bol v porovnaní 

s Pobedimom malý kaštieľ. V Pobedime bola na fare tma, vlhko, zima. 

     Opravy si vyžadovali nemalú námahu. Čo Vám pri tejto neľah-

kej činnosti pomáhalo? 
Nie každý kňaz má taký dar, ako ja. Nie je to len o šikovnosti. Vďaka 

Bohu som sa nenechal strhnúť starosťami o opravu kostolov. Vždy si 

nanovo uvedomujem, čo je moje poslanie. Budovy sa po čase rozpadnú, 

ale duša človeka prežíva večnosť. Preto si veľmi vážim a touto formou aj 

ďakujem dobrodincom, ktorí mi pomáhali s opravami. Pre mňa samotné-

ho je priam zázrakom, že nám nikdy nechýbali peniaze. Prezradím vám, 
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pokračovanie rozhovoru z prvej strany 

HĽADAJTE V BOHU MILUJÚCEHO OTCA 

Foto archiv: Z čias vojenčiny 

Foto archiv: Na púti v Medžugorí 2013 

slobodného kráľovského mesta). Je tu opísaný historický obraz farnosti Boleráz, 
sochy, pomníky, kríže a cintoríny, okrajovo aj filiálky bolerázskej farnosti, teda 
Klčovany a Smolenická Nová Ves (Neštich). 

Duchovenstvo je charakterizované ako hybná sila farnosti - v kronike sú 
zosumarizované poznatky o kňazoch, ktorí tu pôsobili. Jadro kroniky tvoria 
biografie kňazov do konca 19.storočia, ktoré vychádzajú z diela Ľudovíta Né-
methyho Series parochiarum et parochorum Archidioecesis Strigoniensis 
(prekl. Zoznam farností a kňazov Ostrihomskej arcidiecézy) z r. 1894.  

Prvý známy farár menom Oltumanus pôsobil v Boleráze v r. 1248. Kronika 
tiež uvádza 30 ďalších známych farárov, vrátane informácií o ich príchode do 
farnosti. Ich medailóniky sú doplnené o niekoľko tematických článkov, napr. 
stručný popis ostrihomských ordinárov v 17. storočí, pragmatické zákony Márie 
Terézie (obmedzenie sviatkov, reorganizácia školstva i biskupstiev); informácie 
z donačnej listiny opátky kláštora klarisiek v Trnave Judity Berényiovej (v r. 
1780 darovala kostolu v Boleráze viacero pozemkov); reformy cisára Jozefa II. 
(zrušil kontemplatívne rády - vrátane klarisiek - a Boleráz prevzala do svojej 
správy Uhorská kráľovská komora). 

 

Mozaiku histórie pomáhajú skladať rôzne materiály, dokumenty, spomien-
ky. V predchádzajúcich číslach sme sa zmienili o vizitáciách a dnes Vám 
predstavíme Kroniku farnosti Boleráz spracovanú naším rodákom, histori-
kom, publicistom, pedagógom p. Stanislavom Léta Danišovičom, OFM (1898-
1975). 

 

Stanislav L. Danišovič začal písať kroniku na podnet vtedajšieho farára 
Ferdinanda Baumgartnera, ktorý mu pomáhal pri zhromažďovaní podkla-
dov a materiálov. Dielo napísal v r. 1970-73 a jeho rukopis je v archíve Rím-
skokatolíckeho farského úradu v Boleráze. Kronika (1. diel, 1. zväzok) sa 
člení na viacero častí a dejiny Trnavy sa v nej prelínajú s dejinami Bolerázu. 

V úvode nájdeme geografické a archeologické charakteristiky, historické 
názvy obce Boleráz, štatistické údaje o vidieckych farnostiach dekanátu Trna-
va s počtami obyvateľov a zdôraznený r. 1238 (Trnava dostala privilégium 

 
DOKUMENTY MINULOSTI 
Ako sa žilo kedysi... 
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vzhľad. V sanktuáriu je zobrazené Božské Srdce Ježišovo a Nepoškvrnené 

Srdce P. Márie. V strede klenby, ktorá oddeľuje hlavnú loď od sanktuária, 

sa čnie Agnus dei – Boží baránok a z oboch strán sa vinie vinič, ktorý odka-

zuje na podobenstvo o viniči a ratolestiach z Jánovho evanjelia ,,Ja som 

vinič a vy ste ratolesti“ (Jn 15,5). V hlavnej lodi nájdeme symboly troch 

čností: nádej, lásku a vieru v podobe kotvy, srdca a kríža. Pozoruhodnou 

voľbou bol symbol pelikána. Legenda, ktorá vznikla veľmi dávno, odkazu-

je na obetu, ktorú pelikán musel podstúpiť, keď kŕmil svoje deti vlastnou 

krvou. Kniha, meč a reťaz symbolizujú sv. Pavla,  pápežská tiara a kľú-

če, ktoré sa nachádzajú oproti nim, sú symbolmi sv. Petra. Posledným sym-

bolom, ktorý sa nachádza nad organom, je lýra a označuje miesto hudby a 

umenia. 

O týždeň neskôr, v predvečer nového školského roka (1.9.2013), sme sa 

zišli opäť, aby sme oslávili dokončenie stavby. V obnovenom chráme sme 

sa pomodlili ruženec k Božiemu milosrdenstvu, vypočuli si niekoľko slov o 

histórií kostola, vystúpenie rodiny Hlbockých (ich piesne chytili za srdce 

všetkých) a nášho farského spevokolu. Deň radosti z vykonaného diela sme 

ukončili posedením v kultúrnom dome pri dobrom guláši a koláčikoch. Pre 

deti boli pripravené hry a tvorivé dielne. 

Vďaka za pomoc pri oprave nášho chrámu všetkým, ktorí modlitbou, 

finančne alebo fyzicky pomáhali a prispeli k spoločnému dielu 

a samozrejme Vdp. Mariánovi Vivodíkovi, ktorý svojím každodenným úsi-

lím prispieval k úspešnému priebehu a ukončeniu prác. Ďakujeme aj Vám, 

ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu oboch sláv-

ností. 

Nech dobrotivý Pán odmení všetkým brigádnikom a dobrodincom 

ich námahu!                                                                            - G. Čavarová - 

Počas posledných troch rokov sme aktívnejšie spolupracovali na opra-

vách a skrášľovaní chrámov v Boleráze i Klčovanoch. Modlitby, finančné 

prostriedky a fyzická práca priniesli výsledok a mnohí z nás sa koncom 

augusta stali svedkami výnimočných udalostí. 

Očarení a plní nadšenia sme sa 25.8.2013 zišli v sviatočne vyzdobe-

nom farskom Kostole sv. Michala archanjela v Boleráze, pretože náš ob-

novený chrám prišiel požehnať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Na 

slávnosti sa zúčastnili viacerí kňazi a veriaci z Bolerázu i okolia. 

Všetci dnes vidíme iný - avšak predsa ten istý - chrám. Síce už zďale-

ka púta pozornosť farbou vonkajšej fasády, no za najkrajšiu časť môžeme 

považovať vnútornú maľbu. Maľby stien sú spestrené imitáciou mramoru, 

pričom sýtej-

šie farby sa 

smerom k 

stropu stávajú 

jemnejšími a 

robia tak 

kostol vyš-

ším. Zvolené 

symboly na 

strope kostola 

d o t v á r a j ú 

jeho celkový 

 
POŽEHNANIE OBNOVENÝCH CHRÁMOV 
Téma týchto dní... 

Foto Porubčan: Zo slávnosti požehnania kostola  

Prekvapujúco pri postave staviteľa terajšieho farského kostola Michala 
Hercsegha informácie o stavbe kostola chýbajú. Pri postave Jána Vaneka 
však nájdeme „Veľkolepý obraz farnosti v Boleráze“ a informácie z vizitácie 
z r. 1847, ktorú vykonal Vojtech Pogány z Čébu (napr. o novej streche na 
kostole sv. Michala Archanjela z r. 1846, o príjmoch farára z polí, o stave 
kostola v Smolenickej Novej Vsi a príjmoch za vykonanie bohoslužieb). Ne-
chýbajú informácie o troch krížoch, knižnici, matrikách, ... tabuľka - fundácia 
bolerázskej fary z roku 1847.  

Farára Štefana Waymára (v Boleráze v r. 1862-78) popisuje podrobnej-
šie, keďže ho osobne poznal Stanislavov otec Jozef a často na neho spomínal. 
Stanislavov otec viedol náboženské púte do Šaštína a brat Alexander viaceré 
náboženské spolky v dedine (napr. Armáda sv. kríža). Do biografie je tiež 
vnorená správa „Doplnok veľkolepého obrazu farnosti Boleráz“, ktorá čerpá z 
kanonickej vizitácie z r. 1863. Vizitácia písaná formou dotazníka sa zameria-
vala hlavne na dodržiavanie cirkevných sviatostí, preverovala výkon cirkev-
ných nariadení. 

Zoznam kňazov pôsobiacich do konca 19. storočia uzatváral Móric Škri-

vánek, ktorý pôsobil vo farnosti v r. 1878 - 1912. 
Posledným štatistickým údajom bol prehľad veriacich najväčších cirkví vo 

svete k 1.1.1971 - z celkového počtu obyvateľov sveta 3.509.290.000 sa 
690.422.000 hlásilo ku kresťanstvu (19,67 %). V doslove kroniky nechýba popis 
autorovho vzťahu k dedine, v ktorej sa narodil.  

Danišovičovým plánom bolo napísať trojdielnu Kroniku farnosti Boleráz. 
Prvý diel sa mal skladať z dvoch zväzkov, pričom v druhom plánoval uviesť 
pramene k dejinám farnosti Boleráz a literatúru o farnosti. Druhý diel mal obsa-
hovať údaje o farnosti v 20. storočí až do zakončenia II. vatikánskeho koncilu 
v r. 1965. Tretí diel sa mal zaoberať životom cirkvi a veriacich podľa 
II. vatikánskeho ekumenického koncilu. 

Vzhľadom na svoj pokročilý vek však pravdepodobne ďalšie časti kroniky 
nenapísal. Otvára sa tým možnosť pre iných milovníkov histórie - Nájde sa 
v obci niekto, kto sa pokúsi splniť predsavzatie Stanislava Léta Danišoviča? 

 
Spracované podľa diplomovej práce V. Ostatníkovej 
o Živote a diele p. Stanislava Léta Danišoviča, OFM  

Nedávno sme sa vrátili z Medžugoria, kde sme si mohli vypočuť silné 
svedectvo bývalého milionára z Kanady Patrika Nancy. Bol predajcom áut 
a vlastnil niekoľko obchodov. Keď sa ho deti pýtali na Boha, ukázal im 
doláre. Mal už tretiu manželku, s ktorou sa zosobášil vo vrtuľníku. Ona 
však chcela sobáš v kostole. Raz priniesla manželovi posolstvá 
z Medžugoria. On povedal, že si prečíta len jedno a knihu odhodí. Našiel 
najkratšie, kde sa hovorilo, že má poslednú šancu na obrátenie. Zrazu 

  

pocítil, že to všetko je pravda. Jeho život sa začal meniť. 
Išiel po 30 rokoch na spoveď a uvedomil si, že rozhreše-

nie, ktoré mu dal tento kňaz, mu nikto iný nemohol dať. Začal sa aj 
s manželkou modliť ruženec a jeho rozbitá rodina sa začala dávať dokopy. 
Viackrát poukázal na ruženec, že táto modlitba zastavila vojnu v jeho živo-
te. Jeho deti, ktoré nasledovali jeho zlý život, sa začali obracať k Bohu. 
Rozhodol sa, že pôjde bývať do Medžugoria a vybuduje dom pre kňazov, 
ktorý tam môžu chodiť na duchovné cvičenia. To, čo nedokázali milióny 
v jeho živote, mu nahradila viera.                                             - M. Vivodík - 

HOCI SOM BOL MILIONÁR, POMÔCŤ MI MOHOL IBA KŇAZ 

po kole-
nách a 
k a ž d ý 
pútnik si 
pred vcho-
dom prebe-
rie svoje 
s vedomie 
a prosí za 
odpustenie 
hr iechov, 
za požeh-
nanie rodi-
ny,  za 
b o l e s t i 
a všetko, 
čo ho ťaží.  

Srdečná vďaka patrí nášmu duchovnému otcovi Vdp. Vivodíkovi, ktorý 
nám na jednotlivých miestach slúžil sv. omše a staral sa o duchovný program. 

Za ochranu počas celej púte, za požehnanie a pomoc i v celom našom živote 
ďakujeme Pánu Bohu a Matke Božej.                                           - V. Portášová - 

Našu púť sme začali v meste Čenstochová, kde si tunajšiu Čiernu Madonu 
spolu s nami prišlo uctiť obrovské množstvo ľudí. Celý deň sa tu striedali sv. 
omše, keďže toto pútnické miesto slávilo svoje výročie. My sme mali sv. omšu 
v popoludňajších hodinách, po nej sme sa pomodlili krížovú cestu a poobzerali 
si okolie.  

Ďalšie pútnické miesto, ktoré sme navštívili, bol Licheň. Neďaleko je 
malá kaplnka v Grablińskom lese, kde sa chorému a zranenému vojakovi Na-
poleonovho vojska (Tomasz Kłossowski) zjavila Panna Mária. Neskôr 
v r. 1852 sa viackrát na rôznych miestach zjavila pastierovi Mikołajovi Sikat-
kovi a predpovedala slávu mesta Licheň – ľudia budú prichádzať z celého 
Poľska i sveta a budú uzdravovaní na tele aj na duši. V kaplnke sa nachádza 
skala – kameň, na ktorom Matka Božia zanechala svoje stopy a tiež zvyšok 
dreva zo sosny, na ktorej sa zjavila Mikołajovi. Rehoľník Eugeniusz Makulski 
mal sen, v ktorom ho Panna Mária žiadala, aby postavil baziliku - v r. 1991 pri 
návšteve Poľska vysvätil sv. otec pozemky a v r. 1994 základný kameň. Stav-
ba majestátnej baziliky trvala do r. 2004 a nachádza sa tu najväčší zvon 
v celom Poľsku (volá sa Jozef a váži 15 ton). Okrem baziliky sa tu nachádza 
unikátna Krížová cesta, na konci ktorej sú „Schody pokuty“ – vchádza sa tam 

 
PÚŤ DO POĽSKA (25. - 28.8.2013) 

O nás, pre nás 

Foto archiv: Pútnici v Poľsku  


