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VIANOCE V LESE 

Sova Elvíra sa rozprávala so škrečkom 

Lojzom, ktorý si robil zásoby. Naháňal sa a 

behal po lese. 

Elvíra ho dlho 

pozorovala. 

Potom ho zastavila a opýtala sa: ,,Čo sú 

pre teba Vianoce?“ Lojzo celý 

upachtený od toho naháňania zalapal 

po dychu. ,,Dobre sa najem, 

odpočiniem si, nič nemusím robiť. 

Zatvorím sa do svojej nory a nevystrčím 

labky.“ 

No počkaj a nechýba ti tam niečo? 

Porozmýšľaj! Budeš sám! Keď budeš 

odteraz zbierať zásoby, tak sa zastav u 

svojich susedov a rozdeľ sa s nimi. Potom 

budeš mať Vianoce radostné plné zábavy s 

priateľmi.                              - G. Čavarová - 

Našim deťom 

PRIPRAVUJEME 
 Koledovanie detí Dobrá novina, 

 Kurz o rodičovstve alebo Seminár 
v duchu Svätom, 

 Súťaţe v pastoračnom centre, 

 Púť do Medţugoria alebo púť po výz-
namných pútnických miestach na Slo-
vensku, 

 Štefanská zábava, 

 Zoznamka pri varenom víne pre prisťa-
hované a mladé rodiny, 

 Projekt "Náhradná babka" – pomoc 
rodinám s deťmi, 

 Denný pobyt pre seniorov / 1 x týţdenne 

SVÄTÉ OMŠE PRE VŠETKY DETI :-) 

“Či si veľký a či malý, možno akurát, Boh ťa má rád.” 
Od októbra sme znova začali so svätými omšami pre 

deti. Malou zmenou oproti minulému roku je, ţe sa schá-
dzame kaţdý piatok. Kaţdý piatok, okrem prvého piatku 
a prikázaných sviatkov, sprevádzame celú sv. omšu pies-
ňami a ukazovačkami. Pán farár, ako ste si uţ určite 
všimli z nedeľných kázní, máva aj na piatok v kázni 
prichystané prekvapenie . Veríme, ţe ak nás bude viac, 
budú určite i nejaké súťaţe, či veselé aktivity. Hodinku 
pred sv. omšou sa stretávame v pastoračnom centre, kde 
si nielen nacvičíme piesne na sv. omšu, ale sa i zahráme 
a povieme pár slov o nebeskom Otcovi, o našej mame 
Márii a o skvelom priateľovi Jeţišovi.  

Vítané sú všetky deti a vieme, ţe ich je v Boleráze a 
Klčovanoch naozaj dostatok. Tešíme sa na všetky deti, 
deťúrence a decká, teda nielen tie malé, najmenšie a 
prvoprijímajúce. Prvým svätým prijímaním sa totiţ stre-
távanie s Pánom Jeţišom nekončí. Naopak, práve začína. 
Máme veľa šikovných dievčat, ktoré vedia pekne 
čítať, či spievať. Určite je v Boleráze veľa chlapcov, 

ktorí by mohli miništrovať, či naučiť sa hrať na gita-
re. 

Takţe nezabudnúť, kaţdý piatok na sv. omši (17:30), 
alebo hodinku pred omšou v pastoračnom centre (16:30) 
sa na vás deti tešia teta Zuzka, teta Janka, ujo Juraj, pán 
farár, nebeský Otec a priateľ Jeţiš :-).           - J. Gonšor -   

POTRAVINOVÁ POMOC 
ĽUĎOM   V   NÚDZI 

Milí farníci, vďaka Vám prebehla 
v októbri prvá Prvopiatková potravinová 
pomoc ľuďom v núdzi. Spoločne sme tak 
obdarovali sociálne slabé rodiny, jednotliv-
cov, či ľudí bez domova, ktorí prichádzajú 
do Centra pomoci človeku Trnavskej arci-
diecéznej charity. Najčastejšie prichádzajú 
ľudia, ktorí sa ocitli v krízovej situácii, 
v beznádeji a úplne bez finančných pro-
striedkov a pomoci blízkych. A práve jedlo, 
či potravinový balíček spolu s dobrým slo-
vom a povzbudením, je pre nich často štar-
tom k riešeniu situácie, ktorú v danej chvíli 
nedokáţu zvládnuť. 

Farnosť Boleráz sa do zbierky zapojila 
ako prvá a to si veľmi váţime. O mesiac 
neskôr sa pripojila farnosť Sereď. Dvakrát 
ročne nám z vlastnej iniciatívy prispieva 
potravinami farnosť Hrnčiarovce nad Parnou 
a občas nás poteší farnosť Majcichov. 

Ďakujeme pánovi farárovi M. Vivodíko-
vi, ktorý na našu iniciatívu bez váhania zare-
agoval a aktívne sa podieľal na jej organizá-
cii. Vďaka Vám všetkým, ktorí ste vloţili do 
košíka niečo na zjedenie a tak potešili ľudí v 
núdzi.            Pracovníci Centra pomoci človeku 

Trnavskej arcidiecéznej charity v Trnave 

KNIHA EZDRÁŠOVA A NEHEMIÁŠOVA 

Biblické okienko 

V dnešnom bádaní v Biblii sa pozrieme 
na ďalšie dve dejepisné knihy, ktoré sa na-
zývajú podľa vodcov Ezdráša 
a Nehemiáša. Oni po návrate Ţidov 
z babylonského zajatia obnovili nábožen-
ský a politický život v Palestíne. Právom 
sa pokladajú za zakladateľov judaizmu - 
ţidovstva, aké poznáme v novozákonnom 
období. 

Cieľom kníh je obnovenie ţidovského 
náboţenského spoločenstva. Tento judaiz-
mus sa zakladá na Biblii a tradícii, ktoré sa 
stali spoločným dedičstvom farizejov, sadu-
cejov, esénov, ako aj širších vrstiev ţidov-
ského národa. Základné dogmatické prav-
dy uznávané všetkými skupinami sú tieto: 
jestvovanie jediného Boha, záväznosť 
a prvenstvo tóry a presvedčenie, ţe ţidovský 
národ je vyvoleným ľudom Jahveho. Ne-
zhodovali sa však v náuke o Mesiášovi, 
anjeloch a zmŕtvychvstaní. 

Knihy opisujú návrat prvej skupiny Ţi-
dov pod vedením Zorobábela 
z babylonského zajatia do Palestíny, obno-
venie oltára a poloţenie základov pre nový 
chrám v Jeruzaleme. Opisujú aj ďalší návrat 
zajatcov v r. 458 pod vedením kňaza 
a učiteľa Mojţišovho zákona Ezdráša, ktorý 
vyuţil priazeň perzského kráľa Artaxerxa I. 
a jeho splnomocnením šiel z Babylonu do 
Jeruzalema na čele 1.775 muţov, aby naučil 
tamojších Ţidov zachovávať Mojţišov zá-
kon, od ktorého sa značne odklonili. Urobil 
náboţensko-právnu reformu, obnovil zmlu-
vu ľudu s Bohom, chrámovú sluţbu, sláve-
nie sviatkov a bojoval proti manţelstvám 
Ţidov s pohankami. V Nehemiášovej knihe 
sa predstavuje Nehemiáš čašník na kráľov-
skom dvore perzského kráľa Artaxerxa I., 
ktorý od neho dostal r. 445 splnomocnenie 
prevziať správu Jeruzalema ako jeho námes-
tník. Obnovil, napriek odporu nepriateľov, 
mestské múry, postavil sa proti vykorisťova-
niu chudobných a úţerníctvu bohatých Ţi-
dov a zaistil bezpečnosť mesta. Potom 
v knihe vystupuje opäť Ezdráš, ktorý obno-
vuje bohosluţbu a vyhlasuje zákon teokra-
tického ţidovského štátu. Ľud kajúcne vy-
znáva svoje hriechy a slávnostne sa zaväzuje 
zachovávať predpisy zákona. Na konci sa 
opisuje presídlenie čiastky vidieckeho oby-
vateľstva do Jeruzalema a posviacka mest-
ských múrov.  

Autor - redaktor kníh je neznámy 
(nazývaný kronista). Knihy napísal pravde-
podobne v Jeruzaleme okolo r. 400 pred Kr.. 
Historicky je kniha cenná pre pouţité úradné 
dokumenty, ktoré slúţia na poznanie histo-
rickej situácie, v akej sa ţidovský národ 
nachádzal po návrate z babylonského zajatia 
do Jeruzalema a ktoré sa zhodujú s údajmi 
mimobiblického dejepisectva. 

Tvrdá skúška babylonského zajatia 
a nepredvídaný návrat do Jeruzalema boli 
opätovným dôkazom toho, ţe Boh zmluvy 
prozreteľne zasahuje do národa.  

- M. Vivodík  - 

Zrnká múdrosti z knihy Ezdrášovej a 
Nehemiášovej 

 No ty si Boh, ktorý odpúšťa, si láskavý 
a milosrdný, dlho zhovievavý a veľkého 
zľutovania. (Neh 9,17) 

 A tak teraz, náš Boţe, ty, veľký, mocný, 
hrozný Boţe, ktorý milostivo zachovávaš 
zmluvu, nepokladaj za málo všetky 
útrapy, ktoré nás zastihli. (Neh 9,32) 

Foto Š. Porubčan: Pokládka dlažby pred vstupom do fary. Foto Š. Porubčan: Pokládka dlažby pred vstupom do fary. 

O nás, pre nás 

Blíţi sa koniec roka a na stavbárov ide zima - čas na 

zrekapitulovanie končiaceho sa roku. 

Aj v našej farnosti ustal stavebný ruch a stavbári – 

remeselníci sú iba občasnými návštevníkmi fary. Upravi-

li tu vstup, ktorý však treba ešte dokončiť a skompletizo-

vať osvetlenie pri vstupných dverách. Tieţ sa v oboch 

kostolíkoch začali realizovať opravy organov. 

Budúci rok nemáme naplánovaný väčší rozsah sta-

vebných prác, snáď sa však začne s obnovou farskej 

záhrady, oplotenia a farskej budovy. 

Pred nami je však podstatná časť obnovy - obnova 

našich sŕdc, našej viery a vďaky Pánu Bohu. Pre kaţdého 

z nás je tu heslo a cieľ: „Obnov chrám svojej duše.“ Po-

žehnané Vianočné chvíle!                        - Š. Porubčan - 

BUDUJEME A OPRAVUJEME 

Foto J. Mackovčínová: Detská sv. omša  

Radostná zvesť! 
Zvestujem vám veľkú radosť, 

ktorá bude patriť všetkým ľuďom. 
Toto počúva ľud uţ stáročia zo Sv. 
písma. Dnes máme opäť príleţitosť 
zamyslieť sa v tomto uponáhľanom 
čase nad radosťou Vianoc. Židia stá-

ročia očakávali Mesiáša, a keď pri-
šiel, nemali pre neho miesto. Mohli 
by sme povedať, ţe minuli cieľ 
a naďalej zostávajú v očakávaní toho, 
ktorý uţ bol medzi nimi. Aby sa nám 
nestalo niečo podobné, je potrebné 
zastaviť sa a hľadať Božiu vôľu. 
V nej nájdeme aj radosť. 

Patrí však táto správa radosti na-
ozaj aj mne? Ak si človek, tak áno, 
lebo Jeţiš prišiel vykúpiť človeka. Sv. 
Ján píše v evanjeliu, ţe Ježiš prišiel 

ako svetlo, ktoré osvecuje každého 
človeka. Je svetlom, v ktorom môţe-
me vidieť tie pravé hodnoty. V liste 
Rimanom píše sv. Pavol, aby sme sa 
nepripodobňovali tomuto svetu, ale 
premenili sa obnovou zmýšľania, aby 
sme vedeli rozoznať, čo je Boţia vôľa, 
čo je dobré, milé a dokonalé. Máte 
dojem, ţe tento svet vie, čo je dobré, 
milé a dokonalé? Atmosféra znechute-
nia nám tomu nenasvedčuje. Potápa-

me sa v omyloch a prešľapoch mno-

hých vplyvných ľudí. Myslím, že 

Vianoce sú tu aj preto, aby nás za-
stavili. Máme naozaj prehodnotiť 
svoje zmýšľanie. 

Chudobná maštaľka je pre našu 
dobu komfortu (ak sa porovnáme 
s tretím svetom) veľkým výkriční-

kom. Ukazuje nám zdroj pokoja 
a lásky, ktorý je v pohľade na Boha. 
Vtedy nachádzam Boţiu vôľu a v nej 
spomínané dobro a dokonalosť. Matka 
Mária sa spokojne pozerala na malé-
ho Jeţiša a uvedomovala si, ţe sú 
v Boţích rukách. Nevedela, čo bude 
zajtra, čo budú jesť, kde bývať. 

A predsa nevládol v maštaľke nepo-
koj, nervozita, ustarostenosť, pre 

ktorú neraz nevidíme druhého člo-

veka. 
Prajem vám, aby ste objavili, že 

darčeky nosí Ježiško. Keď sme boli 
malí, boli sme o tom presvedčení. 
Potom sme objavili pravdu. No a keď 
sme uţ starší a človek viac premýšľa 
nad ţivotom, opäť by sme mali obja-
viť, ţe to všetko máme od Boha. 
A nielen na Vianoce. Prajem vám 

bohatého Ježiška, ktorý vám prine-
sie to, čo najviac potrebujete. 

- M. Vivodík -  

SPOMIENKA NA SR. HELENU DANIŠOVÚ 
Spomíname... 

pokračovanie na ďalšej strane 

27.11.2013 zomrela naša rodáčka saleziánka Sr. Helena Danišová, FMA. Nedávno sme 
si na tomto mieste mohli prečítať jej myšlienky v rozhovore, dnes prinášame prehľad jej 
ţivotnej púte z pohľadu jej spolusestry. 
Kristus Kráľ, ktorému slúžila,  
nech jej je odmenou v nebi.                 

Takýto názov moţno niektorých pobúri, ale je to 
názov knihy, ktorú som videl jednému študentovi na 
stole. Mňa samého takýto názov prekvapil. V škole 
sme sa učili o niečom inom. Kde je teda pravda?  

Slovo viera 
vyvoláva v ľuďoch 
rozličné emócie. 
Niekto zbystrí, iný 
si zapcháva uši. Na 

vieru sa môžeme 

pozerať 

z viacerých uhlov. 
Kaţdý z nás ako 
malé zvedavé dieťa 
vyrastal na viere. 
Rodičia povedali 
a my sme tomu 
uverili. Potom sme 
boli vychovávaní 
v nejakom duchu. 
Napokon prišlo 
dospievanie a popri 
inom sme prehod-
notili aj vieru v Boha. Pre niekoho to bol koniec, pre 
iného začiatok dobrodruţstva s Bohom. To, čo nejed-
ného odrádza od viery, je história náboţenstva, pre-
toţe sa spája s Cirkvou. Je pravda, ţe sa tam stalo 
veľa chýb, za čo sa Cirkev aj verejne ospravedlnila. 
Napokon veď to začalo ukriţovaním Krista. A potom 
viackrát predstavení Cirkvi rozhodovali zle, moţno v 
mylnom presvedčení, ţe slúţia Bohu. Ja by som však 
chcel poukázať na druhú stranu mince. Ako Cirkev 
vo viere budovala civilizáciu.  

Moţno je pre niekoho prekvapivé tvrdenie, ţe 
prvé nemocnice pre obyčajných ľudí zriadila cirkev. 
Dovtedy boli nemocnice len pre vojakov, aby sa 
mohli vrátiť do boja. Prvých nemocníc sa ujali 

rehole, ktoré vo viere, že slúžia Bohu, slúžili neraz 
aj najbiednejším. A svedkami toho sme 
v rozvojových krajinách dodnes. 

Ďalej určite stojí za zmienku veda a vzdelanie. 
Tu sa Cirkev neraz povaţuje za spiatočnícku. Histó-
ria nám však hovorí niečo iné. Prvé školy, ktoré 
vznikali, boli často farské alebo kláštorné. Univer-
zity nám dal stredovek. Zakladali ich pápeži alebo 

Slovo čitateľovi:Slovo čitateľovi:  

kresťanskí panovníci. Zo 44 uni-
verzít zaloţených pred rokom 1400 

bolo 31 zaloţených Cirkvou. 
Dominikán sv. Albert Veľký bol prvý európsky 

filozof, ktorý sa systematicky zaoberal prírodnými 
vedami. Vo vede môžeme vidieť aj mnohých kňa-

zov, hoci to nebolo 

ich prvoradé posla-
nie. Zaujímavú šta-
tistiku podáva 
v kniţke Viera veľ-
kých vedcov A. 
Hlinka. Nemecký 
prírodovedec E. 
Dennert zverejnil po 
dlhšom bádaní vo 
svojej knihe 
(dosiahla 9 vydaní) 
výsledky náboţen-
ského zamerania 300 
najznámejších príro-
dovedcov sveta. Na 
jeho vlastné prekva-
penie len 20 vedcov 
malo jasne odmieta-

vý postoj k viere a postoj 38 z nich sa mu nepodarilo 
zistiť. To znamená, ţe 242 prírodovedcov malo kladný 
postoj k viere. Napokon nemusíme chodiť ďaleko, 
keď sa zahľadíme na dejateľov nášho národa (počnúc 
od svätcov Cyrila a Metoda), tak neviem, či by sme 
tam našli nejakého výslovného ateistu. Ba naopak, 
vieme, ţe často to boli kňazi. Pamätám si, ako sa to 
ťaţko učilo súdruţkám učiteľkám. 

Ďalšou veľkou vecou, ktorú nám prináša viera, 

je rovnosť pohlaví. Práve teraz sa útočí na Cirkev 
ako nepriateľku. Ale kto tu prvý priniesol rovnosť 
medzi muţom a ţenou? Nebolo to práve kresťanstvo? 
V inovereckom svete dodnes má ţena menšie postave-
nie. A pozrime sa na to z iného pohľadu. Kto tu budu-
je rovnosť medzi ľuďmi - bezdomovcami 

a spoločnosťou? Je to nejaká loby gender ideológia? 
Nie, sú to kresťania a Cirkev! Neraz aj samotný štát sa 
javí, ţe nemá o nich záujem.  

Nie som historik, ale snaţil som sa vám aspoň 
niečo z histórie priblíţiť a poukázať na veriacu Cirkev 
aj z iného pohľadu. Mnohí patríte do Cirkvi. Buď-

me jej dobrými členmi.                        - M. Vivodík - 
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Farnosť Boleráz, filiálka Klčovany                                             Vianočné vydanie 

AKO CIRKEV OSVETĽOVALA STREDOVEK 
Veda a viera 

Foto MV: Vianoce 2012 

Kristus náš Pán, ktorý ožiaril Betlehemskú noc svojím príchodom, nech aj 

Váš život osvetlí svetlom radosti, lásky a pokoja.                                Redakcia 



obozretnosť boli vlastnosťami, ktorými sa riadila pri kaţdej „zakázanej“ 
činnosti. Pritom si zachovala a upevňovala vnútornú slobodu ducha, dodá-
vala aj iným istotu Boţej ochrany. 

V roku 1990 bola generálnou predstavenou menovaná za delegátku 
FMA na Slovensku a od novembra 1991 aţ do roku 2000 bola predstave-
nou slovenskej provincie (v tom čase vizitatórie) FMA. Tu naplno rozvinu-
la svoje dary duchovného materstva. Všetky svoje sily vloţila do mimo-
riadne náročných úloh, keďţe sestry saleziánky takmer po 40 rokoch ko-
munizmu začínali skoro od nuly. Bolo potrebné kánonicky zriadiť komuni-
ty, noviciát a formačné domy, zabezpečiť domy pre komunity a ich fungo-
vanie, viesť a usmerňovať sestry, ktoré sa učili ţiť spolu v komunitách, 
nachádzať nové cesty v poslaní, riešiť delikátne prípady sestier odchádza-
júcich z Inštitútu, zabezpečiť kvalifikáciu sestier. Popri všetkých záleţitos-
tiach a povinnostiach prvoradý bol pre ňu človek – či to bola sestra alebo 
mladí a ľudia okolo nej. Bola pre nás matkou i sestrou zároveň. Mala 
schopnosť skĺbiť tieto dve veci do obdivuhodného súladu, bez toho, ţe by 
dala pocítiť ťarchu zodpovednosti a náročnosti jej poslania. Dokázala byť 
oporou i pre kňazov. 

Zúčastnila sa viacerých generálnych kapitúl FMA v Ríme, často na-
vštevovala sestry v komunitách. Riešila novovzniknuté ekonomické záleţi-
tosti, prestavby domov Inštitútu na Slovensku. Popri tom diaľkovo študo-
vala na Teologickej fakulte a sama zabezpečovala komunikáciu s Centrom 
Inštitútu, keďţe v prvých rokoch nemala sekretárku. Mnohé trápenia, prob-
lémy a ťaţkosti niesla sama, nikoho nezaťaţujúc. 

Sr. Helena viedla slovenskú provinciu k úspešnému rozvoju s rastúcim 
počtom komunít i sestier. Hneď po odovzdaní sluţby novej provinciálnej 
predstavenej v roku 2000 sr. Helena začala sluţbu magistry noviciek, ktorú 
s plným nasadením robila 9 rokov, najprv v Trnave, potom v Šamoríne. 
Neskôr pôsobila 2 roky v Bratislave a posledné dva roky, keď jej ubúdali 
sily i zdravie, pôsobila 
v komunite starších sestier 
v Trnave.  

Sestra Helenka zostáva 
v našom srdci ako skromná 
ţena s nesmiernym nábojom 
ľudskosti a dobroty. Bola veľ-
mi citlivá a empatická voči 
ľuďom, vţdy pohotová poslú-
ţiť, vypočuť, pochopiť, po-
vzbudiť, prijať druhého so 
širokým a chápajúcim srdcom. 
Mnohým ľuďom bola oporou. 
Zostáva v našej spomienke aj 
ako mimoriadne obetavá a 
silná ţena, ktorá niesla mnoţ-
stvo utrpení s veľkodušnosťou, 
ktorej dni boli vyplne-
né  nesmiernym počtom prác, 
námah a slúţiacej lásky, cez 
ktoré dávala seba aţ po darova-
nie všetkého.  

- sr. Jana Kurkinová, provinciálka FMA -  

Sr. Helena Danišová sa narodila v Boleráze pri Trnave 13.2.1953. 
Bola najstaršou z troch detí. Jej rodina, bohatá na ľudské i kresťanské 
hodnoty, a farské spoločenstvo veľmi prispeli k  formovaniu jej charakte-
ru, jej citlivosti, vnímavosti a otvorenosti pre všetko pekné a dobré. Čo-
skoro sa prejavila aj jej inteligencia a nadanie, jej húţevnatosť, silná vôľa 
a zápal pre veľké ideály. Jej veľkým snom bolo povolanie učiteľky 
a výchova detí. Zároveň vedela, ţe chce pomáhať trpiacim. Zaţila však 
veľké sklamanie, keď ju napriek výborným študijným výsledkom neprija-
li na pedagogickú fakultu kvôli jej náboţenskému presvedčeniu. 

Volanie k zasvätenému ţivotu začala vnímať asi v 8. triede základnej 
školy, ale mala v sebe mnoţstvo otázok a neistôt ohľadom viery a nemala 
sa s kým o tom porozprávať. Po maturite sa zamestnala na Okresnom 
národnom výbore ako úradníčka a dostala sa do spoločenstva mladých v 
Boleráze, ktorí ţili duchovným ţivotom. Vďaka nim si našla duchovného 
vodcu, saleziána don Ivana Grófa, ktorý jej pomohol v dôvere sa otvoriť 
Boţej láske. Tak sa dostala do kontaktu so saleziánskou charizmou. 
V zamestnaní musela čeliť častému nátlaku zo strany nadriadených, aby 
prestala chodiť na sv. omše.  

Postupne v nej rástla túţba zasvätiť svoj ţivot Bohu a jeho sluţbe. 
Vedela, ţe chce patriť len Jeţišovi, ale nebolo jej jasné ako. Po niekoľko-
ročnom rozlišovaní sa rozhodla vstúpiť do Inštitútu Dcér Márie Pomocni-
ce. Odchod z rodiny ju stál veľmi veľa, lebo sa starala o malého bračeka. 
V roku 1978 sa však odhodlala urobiť tento krok a presťahovala sa do 
Šamorína. Tu popri práci v materskej škole sa venovala apoštolátu medzi 
dievčatami, rozmnoţovaniu náboţenskej literatúry prepisovaním na stroji. 
Boli to tisícky strán, ktoré roky usilovne písala po ukončení pracovnej 
doby. 

Po absolvovaní tajného noviciátu zloţila prvé rehoľné sľuby 5.8.1981 
v Dubnici nad Váhom. Dostala poverenie vykonávať sluţbu asistentky 
noviciek. Medzitým ju z materskej školy prepustili – kvôli navštevovaniu 
bohosluţieb. Zamestnala sa v Pozemných stavbách v Dunajskej Strede 
ako úradníčka. Tu vyplakala veľa sĺz, kým si zvykla na štýl práce 
s tvrdými muţmi a na časté cestovanie. Vo všetkých zamestnaniach sa 
osvedčila ako výborná pracovníčka, svoje povinnosti plnila s maximálnou 
pracovitosťou, dôslednosťou a zodpovednosťou. 

V r. 1988 bola sr. Helena menovaná za direktorku dvoch skupín ses-
tier, ktoré bývali v Detve a v Košiciach, avšak v tých časoch tvorili jednu 
komunitu. Našla si zamestnanie v Závodoch ťaţkého strojárenstva 
v Detve znova ako úradníčka. Jej ţivot sa odohrával medzi zamestnaním, 
katechizovaním dievčat po zamestnaní a formáciou sestier, ktoré jej boli 
zverené. Kaţdý víkend bola na cestách medzi Košicami, Detvou 
a Bratislavou. Bolo to fyzicky aj psychicky náročné, lebo išlo o obdobie 
silnej ateizácie a sliedenia štátnej bezpečnosti na činnosť podzemnej Cir-
kvi. Aj aktivity sestier saleziánok medzi mládeţou a tieţ formácia rehoľ-
ného dorastu spadali pod paragrafy, za ktoré hrozilo väzenie. Opatrnosť a 
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pokračovanie rozhovoru z prvej strany 

Lupienky z poslednej rozlúčky so sr. Danišovou: 

 Jej motto: Kto dáva Bohu, nesmie brať ani merať. 

 Peknej prírode hovorila „To spieva!“ 

 Mala vţdy upretý pohľad na Pána. 

 Bola si nám viac ako sestra, viac ako predstavená, bola si nám ako 
mama. 

 Vďaka nie za to, čo si urobila, ale za to, kým si bola. 

 Tvoj ţivot je výzvou k nasledovaniu. 

 Bola stále pripravená slúţiť. 

 Mala chyby, ale jej dary boli omnoho väčšie.  

Foto archiv: Sestra H. Danišová počas audiencie v novembri 1990 podáva ruku sv. Otcovi J. Pavlovi II.  

Foto archiv sestier: Pohrebná sv. omša 

Zapojili ma do práce s ostatnými. „Mozole tu máme všetci na rukách“, povedal 
mi Kuffa a ukázal svoju ruku. Samozrejme tam musí mať aj zamestnancov, avšak dať 
kaţdý deň prácu asi 120 chlapom, sa mi zdá aţ nemoţné (ţije tam 150 chlapov, ale 
niektorí sú chorí, nevládni). 

Fascinovalo ma, čo tam vybudoval. Chová kozičky, kravy, kone, prasiatka, sliep-
ky, má vlastnú pekáreň i stroje a sýpky, pre svojich ľudí stavia domy. Denne dáva 
obed 250 ľuďom. 

V úţase som pozeral na toto veľdielo. Uvedomoval som si, ţe keby to prebral 
štát, do mesiaca to skrachuje. Hoci som tam strávil len 4 dni, zanechalo to vo mne 
hlbokú stopu.                                                                                           - M. Vivodík - 

Rád by som sa s vami podelil o záţitky z letného pobytu u kňaza M. Kuffu. 
Počul som, ţe sa v Ţakovciach stará o bezdomovcov, nuţ povedal som si, ţe sa na 
to pozriem zblízka. 

Bez problémov ma pustili do areálu, veď som mal plné auto potravín. Kto tu 
býva a pracuje som zistil na druhý deň ráno, počas sv. omše v kaplnke (všetci ju 
majú povinnú). Zarazilo ma, keď som uvidel malé deti s mamičkami, dospelých 
chlapov, dievčatá, vozíčkarov, postihnutých i starých ľudí. Uvedomil som si, ţe tu 
vidím Pána Jeţiša: „Bol som hladný, smädný, pocestný, chorý, vo väzení“. Toto 
všetko boli tí ľudia. 

 
AJ TAKTO ŽIJÚ ĽUDIA... 
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pomoc ľuďom v núdzi.  
Druhá charitatívna akcia – stretnutie farníkov pri prvej rozsvietenej 

sviečke na adventnom venčeku - sa uskutočnila 7.12.2013. V Pastoračnom 
centre sa popoludní v dobrej pohode zišli farníci, ktorí sa beţne stretajú, ale 
i tí, ktorí sa uţ dlhšie nevideli, pretoţe zdravotné ťaţkosti im to beţne neu-
moţňujú. Bolo to vydarené stretnutie pri drobnom občerstvení, ktorého sa 
zúčastnil aj starosta obce a niektorí poslanci. 

Advent a Vianoce sú tradičným časom na prejavovanie lásky, pohostin-
nosti a dobročinnosti. Nech nie sme kresťania len vďaka Betlehemu v 
našom dome, ale vďaka láske v našich srdciach, ktorá sa prejavuje 
v našich skutkoch.                                                               - J. Ostatníková -  

Charita pripravila v jeseni dve podujatia: 9.11.2013 zorganizovala 
v Pastoračnom centre charitatívnu burzu šatstva. Občania si mohli vybrať 
z ponúkaného sortimentu vhodný tovar pre seba a zároveň prispieť na 
charitný sociálny fond. Celkom pribudlo do sociálneho fondu 130 €, 
ktoré budú pouţité podľa potreby pre neúplné rodiny, sociálne alebo zdra-
votne odkázaných občanov a rodiny obce Boleráz a Klčovany. Zostatok 
tovaru, o ktorý nemali záujem ľudia v Boleráze s vďakou prijal Sloven-
ský dom community Cenacolo v Kráľovej pri Senci, Arcidiecézna charita 
v Trnave a Trnavské materské centrum. Úprimne ďakujeme všetkým za 

 
DOBROČINNÁ BURZA A ADVENTNÉ STRETNUTIE 
O nás, pre nás 

Deň sv. Valentína obľubujú najmä mladí. Lásku alebo spriaznenosť 
prejavia darovaním kvetu, perníkového srdca, ţelaním v tvare srdca, .... 
Papier sa zaloţí, perník chutí sladko, ale nič z neho nezostane. Ľudské 
srdce je najsilnejší sval tela. Pracuje, keď spíme, oddychujeme, pracuje-
me, zabávame sa. Sila tohto orgánu je neskutočná, ale tieţ sa unaví a raz 
sa zastaví. Potom je tu ešte srdce s veľkým S, ktoré neprestáva biť ani 
vtedy, keď to ľudské zastane. Pumpuje lásku všade tam, kam ho pustia - je 
to Boţské Srdce Jeţišovo (BSJ). 

Historické zmienky o úcte k BSJ sú známe z 12. storočia v ráde okolo 
sv. Bernarda a sv. Františka. Úcta vzrástla v 17. storočí po zjaveniach, 
ktoré mala sv. Margita Mária Alacoque (1648–1690), kedy Jeţiš ţiadal o 
ustanovenie sviatku ku cti jeho srdca. Jeţiš pri zjavení sv. Margite Márii 
povedal: „Pozri sa na to srdce, ktoré ľudí tak milovalo, ktoré nevynechalo 
nič, vyčerpalo sa a zničilo, aby tým dosvedčilo svoju lásku. Dostávam 
však miesto uznania iba nevďačnosť, neúctivosť, svätokrádež, chlad, pohŕ-
danie - tak sa správajú ku mne v tejto sviatosti lásky.“ Sviatok ustanovil 
pápeţ Pius IX. v r. 1856.  

Medzi prisľúbeniami ctiteľom BSJ, ktoré sľúbil Jeţiš, nájdeme aj 
udelenie pokoja v rodinách, poţehnanie na všetky podujatia a prácu, pote-
chu vo všetkých protivenstvách,... Úcta sa medzi veriacimi šírila rýchlo. 

V našej farnosti sa s BSJ stretneme vo farskom chráme - dvakrát: na 
stropnej maľbe v presbytériu (symbol Boţského srdca Jeţiša a Márie) a v 
lodi na drevenom oltári na pravej strane (socha Krista s otvorenou náru-
čou, dielo tirolského umelca J. Oblettera). V Klčovanoch máme veľkú 
sochu na ľavo od obetného stola, avšak jej pôvod nie je známy. 

Prejavy úcty k BSJ sú rôzne - jedným je aj modlitba deviatnika. 
V našej farnosti odpovedalo na výzvu vdp. Vivodíka doteraz 112 rodín 
a vytvorili tak 3 reťaze - podľa poradia putuje modlitba od jedného ku 
druhému ctiteľovi. Ak by ste sa v budúcom roku chceli zapojiť do re-
ťaze modlitieb deviatnika, môžete sa nahlásiť u p. farára. 

 - G. Čavarová - 
 
 

Oslovili sme ctiteľov Božského Srdca Ježišovho, aby sa podelili so 
svojimi zážitkami a prinášame Vám ich svedectvá: 

1. svedectvo 
Ţijeme vo veľmi uponáhľanej dobe. Denno-denne si podávame ruku 

s nervozitou, stresom a akýmsi vnútorným nepokojom. Zostávame zatrp-
knutejší a podráţdenejší. Na nič si nevieme nájsť čas a čo je horšie, ten 
čas si pomaly nedokáţeme nájsť uţ ani na seba. Priznám sa, ani ja nie som 
výnimkou. Po kaţdodenných starostiach, ale i radostiach, prišli povinnosti 
trošku iného druhu, a to povinnosti materské. Kaţdá ţena, ktorá si skúsila 
rolu matky, asi bude tušiť, o čom hovorím. Výchova a starostlivosť o 
ratolesti nie je jednoduchým poslaním. Keď k tomu pridruţíme starostli-
vosť o ďalších členov rodiny či starostlivosť o domácnosť, tak preţívame 
vskutku krušné chvíle. A v tomto neustálom kolotoči povinností sa mi 
častokrát stávalo, ţe som oveľa viac dávala ako prijímala. Cítila som, ţe 
pomaly, ale isto vyháram. Brat, ktorý je kňazom, mi povedal. "Jani, spo-

  
maľ! Nauč sa i ty prijímať!" Vzala som si jeho slová k srdcu a skutočne som 
spomalila. Keď pán farár v kostole vyhlásil, ţe sa v našej farnosti začneme 
modliť Deviatnik k Boţskému Srdcu, to som ešte vôbec netušila, aký pokoj 
nastane v mojom ţivote. Nato sa pri našej bráne objavila teta Kittová s lís-
točkom v ruke a s otázkou na perách, či by sme nechceli byť spolu s mojou 
babkou súčasťou reťazca k Boţskému Srdcu. Takáto "ponuka" sa veru ne-
odmieta. Keď som sa začala deviatnik modliť, veľmi rýchlo som zistila, ţe 
mám v mojom kaţdodennom kolotoči o čo prosiť a najmä ďakovať. Či uţ 
za seba, manţela, rodinu a hlavne za zdravie našich detí. V deviatniku sa 
modlíme: "Pretvor srdce naše podľa srdca svojho." Aj sa usilujem o to, aby 
bolo moje srdce neustále otvorené ľuďom a Bohu a aby bolo plné vďačnosti 
a odpustenia. 

Tak, ako mi Ježiš Kristus otvára svoje srdce dokorán, ja mu na 
oplátku otváram a odovzdávam to svoje. 

 - Janka Š., Boleráz - 
2. svedectvo 

Moja mama bola raz v nemocnici a tam jej jedna sestrička dala malý 
obrázok Boţského Srdca Jeţišovho s modlitbou, ktorú sa odvtedy modlím. 
Z mladosti si nepamätám, ţe by vo farnosti niečo podobné existovalo. Do 
deviatnika som sa zapojila hneď na začiatku, keď zaznela výzva od p. fará-
ra. Niekedy sa tento deviatnik modlím aj 2-3-krát do roka, nezávisle od 
toho, či sa ku mne reťaz dostane alebo nie. Keď si duša žiada modlitbu, 
akoby som jej ju mohla odmietnuť...  

- ctiteľka BSJ, Klčovany - 
3. svedectvo 

S deviatnikom a modlitbou reťaze som sa stretla aţ po výzve v kostole. 
Nepochádzam odtiaľto, avšak ani z domu si nepamätám, ţe by niečo podob-
né existovalo. Ale dostala/zdedila som dva obrazy, z ktorých som urobila 
jeden. Dve srdcia, Jeţiša a Márie, sú zarámované v jednom. Deviatnik sa 

modlím aj viackrát do roka, bez 
toho, aby sa reťaz ku mne dostala.  

- ctiteľka BSJ, Klčovany - 
4. svedectvo 
Myšlienka, ţe modlitbou bude 
spojená celá farnosť ma nadchla, 
a preto som sa zapojila do deviat-
nika. Do reťaze k Boţskému Srd-
cu som zapojená od jeho začiatku 
v r. 2011. Ani si neuvedomujem, 
ţe sú to uţ 3 roky. Deviatnik sa 
ku mne dostane 2-krát počas roka. 
Modlitba deviatnika je veľmi 
silná a ak by ste sa ma spýta-
li ,,Čo mi priniesla modlitba de-
viatnika?“ Odpoveďou by bo-
lo ,,pokoj, ktorý je dnes taký 
vzácny.“ 

- ctiteľka BSJ, Boleráz - 

DEVIATNIK K BOŽSKÉMU SRDCU JEŽIŠOVMU 

Otcovia biskupi sa zamýšľali nad otázkami: Prečo by sme mali hľadať 
vieru? Je viera vôbec dôleţitá a potrebná v ţivote človeka, ktorý má všetko? 
Chýba človeku viera? Kde môţeme nájsť vieru a dá sa vôbec nájsť? Vedci sa 
snaţia nájsť bozón, najmenšiu časticu atómu. Nie je to však ľahké a vedec by 
to vysvetlil: ,,Predstavte si, že by ste vyhodili z lietadla nad Saharou malinké 
zrnko zlata. No a potom by ste sa vydali toto zlaté zrnko hľadať v tom množstve 
pieskových dún.“ Prečo potom hľadajú vedci niečo, čo sa dá nájsť len veľmi 
ťaţko? Prečo sa vôbec namáhajú? Poloţme si otázku v duchovnej rovine: Pre-
čo by sme mali hľadať Boha a vieru v neho? Veď Boh je veľmi ďaleko, je 
nedosiahnuteľný. No a keby aj bol, vôbec by sa nezaoberal našimi problémami. 
Prečo by Boha mali zaujímať hypotéky, problémy v práci a starosti s deťmi? 

Práve naopak. Boh sa priblíţil ľuďom. Narodil sa v Betleheme ako človek. 
Ţil ako človek, so starosťami a radosťami beţného ţivota. Panna Mária, ktorá 
je vzorom vo viere, povedala: ,,Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn 2,5) A na 
inom mieste vo Sv. písme je napísané: ,,Poďte ku mne všetci, čo sa namáhate a 
ja Vás posilním.“ (Mt 11,28) Vierou nestrácame, ale len získavame. 

V homíliách vyzývali biskupi aj k podpore viery skutkami, pretoţe bez 
nich je viera mŕtva. Nemusíme robiť ţiadne rytierske činy, úplne postačia jed-
noduché skutky vykonané s veľkou láskou.                                 - G. Čavarová - 

...SVETLO VIERY ... treba ho znovu objaviť, aby rástlo a osvetľovalo ţivotnú 
cestu človeka ...(pápeţ František, Lumen Fidei 4) 

 

Popod okná vojenských kasární, bývalej Trnavskej univerzity, sa hrnuli 
ľudia. ,,Čo sa to deje? Kam tí ľudia idú?“, pýtal sa vojak základnej vojenskej 
sluţby. ,,Ty nevieš?“ prekvapene odpovedal druhý vojak. ,,To idú ľudia do 
Hrubého kostola. Veď je Trnavská novéna!“ - takto spomínal ţilinský biskup 
Mons. T. Galis na svoje prvé stretnutie s trnavskou novénou v roku 1974. 

Mariánski pútnici sa tento rok opäť deväť dní schádzali pred milostivým 
obrazom Panny Márie Trnavskej. Tento rok uplynulo uţ 350 rokov od krva-
vého potu, ktorý sa objavil na obraze, 305 rokov od slzenia milostivého obra-
zu a 10 rokov od návštevy bl. Jána Pavla II.. 

Kazatelia večerných homílii, ktorými boli biskupi zo Slovenska, priblíţili 
encykliku pápeţa Františka Lumen fidei (Svetlo viery). Pozvanie na novénu 
prijal aj olomoucký arcibiskup metropolita Mons. Ján Graubner (kázal na 
tému Viera a rodina).  

 
TRNAVSKÁ NOVÉNA VO SVETLE VIERY.  

Téma týchto dní ... 

Foto MV: Socha BSJ v Bolerázi 


