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VEĽKÝ DAR 

Pred domom zvonila pani poštárka. 
,,Priniesla som balík! Je veľmi ťažký“, 
hundrala si popod 
nos. Soňa bola 
prekvapená. Kto 
jej mohol poslať balík? Nemala 
narodeniny ani meniny, Vianoce 
uţ boli a budúce sú ďaleko. Rýchlo 
skontrolovala adresu, lebo jej napadlo, 
či sa pani poštárka nepomýlila. Adresa bola 
správna, avšak odosielateľ neznámy. Balík 
dychtivo otvorila a od prekvapenia poskočila. 
Balík bol plný kníh. Cítila sa, akoby dostala 
najnovšiu playstation, či vyhrala milión alebo 
akoby ... Na dne balíka bol lístok. ,,Viem, že 
rada čítaš. Ja ich mám veľa. Rozdelím sa s 
tebou“ :) Soňa si dala predsavzatie, ţe s 
darovanými knihami sa rozdelí. 

Dokázali by ste sa s rozdeliť s tým, čo 
máte naozaj radi?                      - G. Čavarová - 

Našim deťom 

PRIPRAVUJEME 

 burzu kvetov v pastoračnom centre 
26.4.2014, 

 púť do Medţugoria 17.-22.9.2014, prihla-
sovanie od 12.5.2014, 

 projekt "Náhradná babka" – pomoc rodi-
nám s deťmi, 

 tábor pre deti v kláštore v Beckove 20.-
26.7.2014. 

DOBRÁ NOVINA 
Opäť zima, opäť Vianoce a s nimi aj koledovanie Dob-

rej noviny. Na nácvikoch sa stretla dobrá partia veselých 
muzikantov, spevákov a recitátorov. Marcel, Veronika, 
Sima, Kika, Janka, Lucka, Lenka, Matúš, Martin a Maťko 
navštívili 26 domov i oba naše kostoly. Na účet Dobrej 
noviny sme poslali 1.020,66 €. Ďakujem všetkým, ktorí 
pomáhali pri organizovaní tohto ročníka a tieţ anjelovi za 
volantom - sestričke Aurélii.  

Pán Boh zaplať za Vaše dary v akejkoľvek podobe!  
- G. Čavarová - 

ZDOBENIE KRASLÍC 

Sedzí baba v koši a pán sa jej prosí: „Daj, 
babičko, daj vajíčko, jedno-dve, šak ci to má-
ličko ubudne.“ A keď začnú šibači chodiť, len 
aby ich nebolo málo... Lebo kaţdý by chcel 
také pekné maľované vajíčko, aké sme nama-
ľovali my (deti, mamy, tety a pán farárko) pod 
vedením odbornej lektorky, tety Terezky Ca-
kovej počas tvorivých dielní v sobotu 5.4.2014 
v príjemnom prostredí pastoračného centra. 

Tešíme sa, ţe nám kraslice budú zdobiť 
príbytky počas VEĽKEJ NOCI. Ďakujeme tete 
Terezke C., Andrejke P. a p. farárkovi za milé 
dopoludnie.                        - J. Mackovčínová -  

KNIHA TOBIÁŠOVA 
Biblické okienko 

Kniha Tobiáš je pomenovaná podľa 
hlavnej postavy príbehu, Izraelitu Tóbiho, 
odvedeného do asýrskeho zajatia v Ninive, 
ktorý aj v zajatí verne zachovával Mojţišov 
zákon a konal skutky milosrdenstva voči 
Izraelovým synom aj napriek prenasledova-
niu, strate majetku, slepote a výčitkám jeho 
manţelky. Paralelne sa opisuje utrpenie jeho 
príbuznej Sáry, Raguelovej dcéry, 
v médskom meste Ekbatana, ktorej v deň 
svadby postupne zomrie sedem manţelov, 
pre potupné výčitky a uráţky otrokyne, kto-
rá ju falošne obviňovala z vraţdy. 

Tóbi a Sára sa vo svojom súţení obraca-
jú k Bohu o pomoc. On posiela archanjela 
Rafaela (Jahve uzdravuje) ako pútnika, aby 
zachránil Sáru a uzdravil Tóbiho. Tóbi chce 
zabezpečiť synovi budúcnosť, preto posiela 
Tobiáša do médskeho mesta Ráges ku Gaba-
elovi, aby u neho vybral poţičané peniaze. 
V podobe testamentu mu dáva otcovské rady 
- hlavné princípy náboţenského a mravného 
ţivota Izraelitov. Tobiáša na ceste sprevádza 
Rafael, vyslobodzuje ho z nebezpečenstiev 
a radí mu, aby sa uchádzal o ruku Raguelo-
vej dcéry Sáry, ktorá mu ako príbuzná prá-
vom prislúcha. Tobiáš s Rafaelovou pomo-
cou oslobodí nevestu spod vplyvu zlého 
ducha a uzavrie s ňou manţelstvo. Rafael 
medzitým prevezme od Gabaela peniaze, 
prinesie ich Tobiášovi a odprevadí novo-
manţelov na spiatočnej ceste do Ninive, kde 
Tobiáš podľa anjelovej rady uzdraví otca od 
slepoty. Nakoniec Rafael obom prezradí, ţe 
je Pánovým anjelom a zmizne im spred očí. 
Vtedy Tóbi ďakovnou piesňou zvelebuje 
Pána a prorockým chválospevom oslavuje 
nový Jeruzalem ako stredisko tých, ktorých 
si Boh vyvolil na spásu. V závere Knihy sa 
opisujú posledné udalosti Tóbiho 
a Tobiášovho ţivota v pokoji a v blahobyte. 

Autor knihy je neznámy určite hlboko 
veriaci Ţid, ktorý sa dobre vyznal 
v biblických spisoch a dobre poznal aj litera-
túru svojho prostredia. Pravdepodobne spis 
vznikol v prostredí mimo Palestíny okolo r. 
200 pred. Kr.. 

Kniha Tobiáš sa navonok javí ako histo-
rický román, ale viaceré historické nezrov-
nalosti naznačujú, ţe autorovi šlo viac 
o literárne spracovanie udalostí s cieľom 
náboţenského a mravného poučenia. Kniha 
má za cieľ poukázať na mimoriadnu Boţiu 
pomoc spravodlivým a bohabojným ľuďom 
a príkladom hlavných postáv chce viesť 
čitateľa k vernosti Zákonu, k modlitbe, úcte 
k rodine a k trpezlivosti v ţivotných skúš-
kach.                                        - M. Vivodík -  

Zrnká múdrosti z knihy Tobiášovej 

 Pýcha je prameňom skazy a veľkého 

nepokoja. V záhaľčivosti je zas veľká 
chudoba a bieda, lebo záhaľka je matka 
hladu. (4,13) 

 Čo sa nepáči tebe, nerob ani ty inému! 
(4,15) 

 Hľadaj radu u kaţdého múdreho človeka 

a nepohrdni nijakou uţitočnou radou! V 
kaţdom čase dobroreč Pánovi, svojmu 
Bohu, a pros ho, aby ti bol vodcom na 
cestách, aby sa ti vydarili všetky činy a 
zámery. (4,18) 

HOKEJ BEZ ĽADU 

V sobotu 15.3.2014 sa v našom pastorač-
nom centre uskutočnil v poradí uţ 4. ročník 
stolnohokejového turnaja. Tento rok sa na ňom 
zúčastnilo 11 chlapcov. 

Podľa vylosovaných čísel sme sa rozdelili 
do dvoch skupín, v skupinách sa hralo systé-
mom kaţdý s kaţdým. Zo skupiny postúpili 
dvaja, ktorí potom hrali s dvoma najlepšími z 
druhej skupiny. Po 3 a pol hodine sa nakoniec 
víťazom stal Jakub Černý. Druhý skončil Mar-
tin Silný a tretie miesto obsadil Lukáš Neštic-
ký. Kaţdému súťaţiacemu sa ušla sladká od-
mena. Všetci sme sa dobre zabavili a uţ teraz 
sa tešíme na budúci ročník.       - L. Neštický - 

 
P.S.: Nabudúce pozývame aj dievčatá. 

Foto MV: Koledníci  

Z ČINNOSTI FARSKEJ CHARITY 
„Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrase-
nú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou bu-
dete merať vy, takou sa nameria aj vám.“       

Lukáš 6:38 
Praktickou realizáciou tohto Lukášovho evanjelia bolo 

stretnutie členov farskej charity 13.2.2014 s riaditeľom 
Trnavskej arcidiecéznej charity M. Dzurechom, ktorý nám 
prezentoval návrh spolupráce  s jednotlivými farskými cha-
ritnými spoločenstvami. Chceme vyzvať kaţdého farníka, 
aby sa stal citlivým na problémy ľudí v svojom okolí, aby 
konkrétnou sluţbou ľuďom v núdzi zvestoval všetkým ľu-
ďom svedectvo Kristovej milosrdnej lásky.  

Na troch nástenkách - vo farskom kostole v Boleráze, 
pri filiálnom kostole v Klčovanoch a v nákupnom centre 
v Boleráze, budú pravidelne zverejňované oznamy 
o potrebách ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi, programy a aktivity 
miestnej farskej charity, a tieţ návrhy darov rôzneho tovaru, 
ktoré môţu dobrodinci poskytnúť zo svojich prebytkov pre 
ľudí v núdzi. 

Veríme, ţe potreby iných ľudí nenechajú ľahostajným 
nikoho z nás. “Bože, nauč ma dávať. Nechcem len prijímať 
a nikdy nemať dosť, ale chcem dávať tvoju lásku, povzbude-
nie, nádej ľuďom okolo mňa.”      - JUDr. Jana Ostatníková -  

PÔSTNE STRETNUTIE V PASTORAČNOM CENTRE 

V pokojnej atmosfére sa v sobotu 15.3.2014 zišlo malé 
spoločenstvo farníkov, ktorí v duchu farskej rodiny strávili 
príjemný čas okolo stola s napečenými pagáčikmi 
a koláčikmi našich gazdiniek. Po úvodnom vzájomnom 
zdieľaní sme sa na chvíľu stíšili a pozreli zopár krátkych 
videí a film Most, ktoré pre nás pán farár pripravil. Priviedli 
nás k zamysleniu sa nad sebou samými a nad zmyslom 
utrpenia prítomného v našich ţivotoch. Tieţ dáţď 
a sychravé počasie, ktoré nás v tento deň sprevádzalo, bolo 
peknou symbolikou neľahkej cesty ţivotom, ktorá smrťou 
nekončí, ale pokračuje v plnosti radosti. A moţno úplne 
prirodzene sobotňajšie stretnutie vyústilo do témy o núdz-
nych ľuďoch, ktorí sú medzi nami, a ktorí si zaslúţia milo-
srdnú lásku, povšimnutie a pomoc.                 - S. Pobiecka - 

KRSTY 15 (všetci do 1 r.) chlapci      7 dievčatá  8 

POHREBY muţi ţeny 

Boleráz (8 nezaopatrených) 9 4 

Klčovany (3 nezaopatrení) 2 3 

SOBÁŠE (katolík/katolíčka) Boleráz      3 Klčovany   0 

1. SV. PRIJÍMANIE Boleráz    11 Klčovany   4 

VYSTÚPENÍ Z CIRKVI 2 

NÁBOŢENSTVO 151 ţiakov zo 175 (tj. 86 %) 

ŠTATISTIKA NA KONCI ROKA 2013 

Obeta za druhých 
Jeden príbeh hovorí o hroznej 

epidémii, pri ktorej zomierali tisíce 
ľudí. Lekári konečne vynašli protiliek, 
ale potrebovali na to špecifickú krvnú 
skupinu, ktorú nemohli nikde nájsť. 
Po čase úporného hľadania sa im po-
darilo nájsť jedného chlapca. Bol 
nádejou na záchranu státisícov ľudí. 
Problém bol, ţe potrebovali na to 
všetku jeho krv. Musel sa obetovať 
za druhých. Pre rodičov to bolo veľ-
mi ťaţké rozhodnutie. Porozprávali sa 
so synom a on súhlasil. Obetoval svoj 
ţivot za druhých. Epidémia sa zastavi-
la a ľudia opäť mohli ţiť bez strachu. 
Otec chlapca usporiadal oslavu na 
počesť svojho syna záchrancu. Na 
oslavu prišlo iba zopár ľudí. Sklama-
ný otec so slzami v očiach hovorí: „To 
vám nestál môj syn ani za to, aby 
ste sa mu poďakovali? Urobil pre 
vás maximum!“  

Milí priatelia, príbeh je vymysle-
ný. Ale jemu podobný sa odohral 
pred takmer 2000 rokmi. Aj vtedy 
sa musel obetovať syn, aby zachrá-
nil ľud pred večnou smrťou. Keby 
Kristus nezomrel, ťaţko by sa nám 
hľadal zmysel smrti, utrpenia a ţivota 
- ak by sa vôbec dal nájsť. Máme byť 
za čo vďační Jeţišovi Kristovi, lebo 
svojou smrťou nám prináša kľúč od 
smrti, utrpenia a života. A sľubuje 
nám, ţe ten, kto ho hľadá, ho aj nájde. 
Nezostávajme takými chladnými ako 
ľudia z príbehu len preto, ţe všetko je 
navonok v poriadku. Nechajme sa 
vtiahnuť do lásky Všemocného Boha, 
ktorá k nám hovorí, ba priam kričí 
z kríţa. Tu sa Boh tak veľmi znížil 
k človeku. Zobral na seba jeho vinu, 
aby sme mohli žiť v synovskej dôve-
re ako vykúpené Božie deti. 

Viem, ţe veľa vecí sa vám nepáči 
a mnohí máte výhrady voči Bohu, ale 
on urobil pre nás naozaj maximum. Je 
na našej slobodnej vôli, pre čo sa 
budeme rozhodovať, kde nasmeruje-
me svoje ţivoty. Aj v tieto sviatky 
nám chce Boh nanovo ponúknuť svo-
ju lásku. A zvlášť nám ju ponúka vo 
sv. omši, ktorá je pamiatkou a zároveň 
prítomnosťou jeho smrti na kríţi. 
Počuli ste od mnohých, ţe do kostola 
chodia samí zlí ľudia. Ale sv. omša 
nie je divadelné predstavenie, je to 
prítomnosť samého Boha na zemi. 
Snáď do obchodu či k lekárovi zásad-
ne nechodíte preto, ţe tam chodia zlí 
ľudia (chodia tam aj tí kostoloví!)? 
Nie, nechodíte tam kvôli iným – cho-
díte kvôli sebe, lebo niečo potrebujete. 

- M. Vivodík - 

MARIÁN JAVOR Predstavujeme Vám...... 

pokračovanie na ďalšej strane 

Marián Javor sa narodil 4.6.1947 v Rišňovciach. Pochádza z mnohodetnej rodiny 
- je piaty z jedenástich detí. Za kňaza ho vysvätil sídelný českobudějovický otec 
biskup ThDr. Mons. Jozef Hlouch 19.6.1971 v Bratislavskom Dóme sv. Martina. 
Od roku 1971 do roku 1974 bol kaplánom v  Zlatých Moravciach. Po dvojročnej 
základnej vojenskej službe, ktorú si odslúžil v meste svojho svätiteľa v Českých 
Budějoviciach, stal sa roku 1976 správcom farnosti v Hosťovciach. Od r. 1984 
bol administrátorom vo Veľkej Lehote. Do farnosti v Boleráze nastúpil v r. 1990 
a pôsobil tu do r. 1992. 

Konferencia biskupov Slovenska sa rozhodla 
tento rok zasvätiť Panne Márii Sedembolestnej. 
Ide len o nejakú spomienku, alebo o niečo hlbšie? 

Čo znamenala spomienka na Sedembolestnú 
Pannu Máriu pre našich predkov? Vieme, ţe náš 
národ neraz zaţíval istý druh útlaku od iných náro-
dov. To, ţe náš malý národ je stále tu, nie je dôsle-
dok dobrej politiky našich predkov, ktorá neraz ne-
mohla existovať, ba priam bola potláčaná. Čo to bolo 
- čo nás za tie roky drţalo nad vodou, aby sme sa 
nevzdali nášho národného cítenia? Bola to viera 
v Boha, silné dedičstvo našich vierozvestcov sv. 
Cyrila a Metoda (rok viery a rok našich vierozves-
tcov sme slávili minulý rok). 

Pannu Máriu Sedembo-
lestnú si naši predkovia vy-
brali za ochrankyňu, pod jej 

ochranu zverovali svoje 
životy a svoje rodiny. Ona, 
ktorá poznala, čo je bolesť, 
ich mohla dobre pochopiť, 
lebo aj oni, naši predkovia, 
museli veľakrát znášať boles-
ti danej doby.  

Dôvodom vyhlásenia 
Roku Sedembolestnej je 450. 
výročie prvého zázraku na 
príhovor Panny Márie v Šaš-
tíne a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny 
Márie za Patrónku Slovenska pápeţom Pavlom VI., 
ktorý zároveň vyhlásil chrám v Šaštíne za baziliku 
minor. Rok Sedembolestnej Panny Márie bude trvať 
od 1.1. do 31.12.2014. 

O akú bolesť to vlastne išlo? Vieme, ţe keď sa 
hovorí o siedmich bolestiach, tak toto číslo je v 
Biblii symbolické. Sedmička predstavuje plnosť. 
Mohli by sme hovoriť o plnosti bolestí, ktoré Panna 
Mária musela zaţiť. Za bolesti sa podľa tradície 

považujú situácie zo života Panny Márie, ktorým 
musela čeliť. Proroctvo Simeona v chráme, útek do 
Egypta, strata dvanásťročného Jeţiša v chráme, stret-
nutie s Jeţišom na kríţovej ceste, Jeţišovo ukriţova-
nie a smrť, Jeţišovo snímanie z kríţa a pohreb Jeţiša. 
Vidíme, ţe tradícia vidí P. Máriu ako bolestnú uţ od 
chvíle, kedy bol Jeţiš ešte malý. Ba môţeme ju vi-
dieť radostnú a zároveň bolestnú uţ pri zvestovaní 

Slovo čitateľovi:Slovo čitateľovi:  

Pána. Tu jej anjel zvestuje radostnú zvesť, ktorá patri-
la celému svetu. Zároveň si P. Mária uvedomuje svoje 
postavenie voči ţidovskému zákonu, ktorý káţe kaţdú 
nevernú ţenu ukameňovať.  

Nedávno som bol na jednom stretnutí kresťan-
ských lídrov na Slovensku. Tu som videl, ako naše 
Slovensko začína rašiť. Samozrejme aj doteraz tu 
pôsobilo veľa kvalitných ľudí, ale teraz sa mi zdá, ţe 
vyrastá nová generácia, ktorej nepôjde o dobre platené 
miesta a kariéru. Sú to mladí ľudia, ktorí počúvajú 
Boha. A v tom je veľký rozdiel. Ak sa spoľahneme len 
na naše zdravé úsudky, môţe sa stať, ţe znova ukriţu-
jeme Krista. Aj vtedy boli totiţ mnohí presvedčení 

o svojej pravde. Toto 
stretnutie sa mi zdalo 
veľmi dôleţité. Akoby 
som nazrel tam, kde sa 
buduje skutočné Sloven-
sko. 
V parlamente sa strany 
dohadujú a stále máme 
pocit, ţe sme na jednom 
mieste. Jedna vláda nás 
zadlţuje, druhá nám 
uťahuje opasky. Ak sa 

nezmení pohľad na 
život, tak to nikam 
nepovedie. A práve 

Sedembolestná nám ukazuje, aké je dôležité vedieť 
sa obetovať. Pohľad na mŕtveho Jeţiša v jej náručí 
nám dáva tušiť našu pominuteľnosť, ale zároveň aj 
naše pozvanie k večnosti, ktorú budujeme tu na zemi, 
keď ţijeme obetavý ţivot v láske. K tomu sme boli 
vykúpení. 

Modlime sa, aby čím viacerí uvádzali do ţivota 
tento odkaz našich predkov – žiť v obetavej láske 

pohľadom na Ježiša a načúvaním Boha. A to pod 

ochranou našej patrónky Sedembolestnej Panny 
Márie.  
Tajomstvá Sedembolestného ruženca: 1. ktorého 
utrpenie ti bolo od Simeona zvestované; 2. s ktorým si 
do Egypta utekala; 3. ktorého si s bolesťou tri dni 
hľadala; 4. ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste; 
5. ktorého si videla na kríži umierať; 6. ktorého mŕtve 
telo si držala vo svojom náručí; 7. ktorého si s boles-
ťou do hrobu položila.                           - M. Vivodík - 

Číslo: 1/2014                                                    Ročník: 4                                                             14. apríl 2014 

Farnosť Boleráz, filiálka Klčovany                                        Veľkonočné vydanie 

JE ROK SEDEMBOLESTNEJ P. MÁRIE IBA SPOMIENKA? 
Viera 

NECH RADOSŤ A LÁSKA ZMRTVYCHVSTALÉHO JEŽIŠA JE VŽDY S VAMI A MEDZI VAMI. 

RADOSTNÉ PREŽITIE VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV 

ţelá redakcia 

Foto MV: Sedembolestná P. Mária - Šaštín 



 Ako si spomínate na čas, keď ste pôsobili v našej obci? 

Celý svoj kňazský ţivot okrem dvoch rokov preţitých medzi vami 

a šiestich rokov na Veľkej Lehote, som preţil na zlatomoravecku. Medzi 

vami v Boleráze som stretol veľa pekných ľudí, na ktorých si rád spomí-

nam a s ktorými sa rád stretnem. Uţ mi to niekedy dlhšie trvá, keď sa 

s niektorým z vás stretnem a mám si spomenúť na vaše priezviská. Boli to 

pekné roky medzi vami, keď som uţ nebol začiatočník a nebol som ešte ani 

starý. Vnímal som ten čas veľmi intenzívne a pozitívne, pretoţe som uţ 

necítil nad sebou hrozbu a tlak nepriateľskej ateistickej mašinérie. 

 Čo podľa Vás najviac chýba dnešným ľuďom? 

Myslím, ţe dnes nám všetkým najviac chýba čosi z toho obdobia, keď sme 

sa necítili celkom slobodní. Viac sme si váţili duchovné hodnoty a mali 

sme aj navzájom bliţšie jeden k druhému. Dnes sme zaujatí materiálnymi 

ponukami súčasného sveta, ktoré nás dokáţu úplne pohltiť a zamestnať, 

takţe nám súčasníkom nezostáva ani veľa času, ani sily pre duchovné hod-

noty. Aby som však nerozprával veľmi „múdro“, vytráca sa z našich vzťa-

hov to pekné a ľudské, mať čas jeden pre druhého. 

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

Myslím si, ţe niet krajšieho, ale ani ťaţšieho povolania, ako je kňazské 

povolanie. Hoci som vyrástol v početnej rodine, neviem to porovnať, či je 

krajšie povolanie manţelské alebo kňazské. Myslím si však, ţe nikde inde 

by som nepreţil toľko krásnych chvíľ, ale ani toľko ťaţkých chvíľ neporo-

zumenia, ako v kňazstve. Poslaním kňaza je viesť zápas s myslením člove-

ka. Medicína nám pomáha zdravo ţiť. Viera nám dáva nielen návod, ale aj 

prostriedky, ako šťastne ţiť! Niet krajšieho, ale ani ťaţšieho úsilia, ako je 

pomáhať človeku, aby zostal sám sebou, aby zostal tým, k čomu bol urče-

ný. Aby nestratil podobu Boha, na ktorú bol stvorený, aby sa nevrátil 

z dvoch nôh na štyri a nestal sa len ţivočíchom, ktorý sa chová ako beštia 

bojujúca o holý ţivot. 

 Čo by ste odkázali obyvateľom Bolerázu? 

Chcel by som poďakovať vám všetkým, za všetko pekné, čo som medzi 

vami videl, zaţil a od vás sa naučil. A ešte by som chcel poprosiť o odpus-

tenie vás všetkých, ktorým som moţno menej rozumel, niečím sa vás neše-

trne dotkol, alebo vám nejako ublíţil. 

Ďakujeme za rozhovor. 

 Dôstojný pán, kde ste pôsobili po odchode z Bolerázu? 

Po mojom krátkom pôsobení v Boleráze ma pán arcibiskup ustanovil za 

farára v Zlatých Moravciach, kde som začínal svoj kňazský ţivot ako 

kaplán – novokňaz. Tu som doteraz farárom. 

 Kedy ste sa roz-

hodli zasvätiť život 
Bohu a čo najviac 
ovplyvnilo toto Vaše 
rozhodnutie? 
Korene môjho kňazské-

ho povolania sú 

v detskom veku, keď 

som začal miništrovať 

ako šesťročný vo svo-

jom rodisku. Ako 

chlapcovi mi učarila 

elektrina. V ôsmom 

ročníku základnej školy 

som začal s rádioama-

térstvom. Po skončení 

základnej školy som sa 

prihlásil na strednú 

elektrotechnickú školu. 

Bol som prijatý, ale 

pred koncom roka som 

si to rozmyslel 

a prihlásil som sa na piaristické gymnázium v Nitre (vtedajšiu SVŠ). 
Školu som zmenil kvôli tomu, ţe uţ v deviatom ročníku som rozmýšľal 

o kňazstve. Vedel som, ţe podmienkou prijatia na teológiu bola maturita 

na SVŠ–ke. Z iných stredných škôl nebola šanca dostať sa na teológiu. 

Nikomu som nevysvetľoval - ani v škole, ani v rodine - prečo som zmenil 

školu. Definitívne rozhodnutie pre kňazstvo som urobil rok pred maturi-

tou. 

 Ako by ste charakterizovali Vaše povolanie v cirkvi? 

Ţivot, ako taký, je veľké tajomstvo a dar zároveň. Povolanie ku kňazstvu 

vidím ako nezaslúţený dar. Cítil som to kdesi v srdci ako silnú túţbu, 

ktorú som nosil v sebe ako tajomstvo, ţe som volaný ku kňazstvu. No 

rovnako silno sa vo mne ozývala túţba po rodinnom ţivote. 

 Aké sú Vaše plány/ciele? Z čoho najviac čerpáte silu? 

Plány a ciele...? V mojom veku...? Stále nástojčivejšie sa vo mne ozýva tá 

Pavlovská zodpovednosť: „Kým iným káţem, s bázňou a chvením sa 

starám o svoju spásu.“ Mojím najväčším cieľom alebo túţbou, je získať 

blaţenú večnosť. Z čoho ţije moja viera - je denný pokrm, Boţie slovo 

a Eucharistia. 

 Ktorí ľudia okrem rodičov, znamenali veľa vo Vašom živote? 

Na túto otázku vám neviem konkrétne odpovedať. V minulosti to bola 

naša rodina, moji súrodenci, s ktorými som preţil pekné roky v rodine. 

Tieţ viacerí učitelia zo základnej, strednej i vysokej školy. Priatelia, ktorí 

mi boli tieţ takým osobným príkladom. V súčasnosti sú to ľudia, ku kto-

rým som poslaný, slúţiť im.  
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obedom, ktorý uvarili sestričky. Po obede sme sa zhovárali o sluţbe komu-
nity Gratia v Novom Bydţove. Slúţia sväté omše v dvoch chrámoch. 
V gotickom Kostole svätého Vavrinca (14. storočie), kde sme sa boli po-
modliť aj my a tieţ v Kostole najsvätejšej trojice (17. storočie). Vyučujú 
náboţenstvo, pripravujú ľudí k sviatostiam a slúţia im v ťaţkých ţivotných 
situáciách. Kaţdý večer o 21:00 hodine sa modlia za farnosť a za mesto. Pri 
tejto modlitbe často myslia aj na Boleráz a vkladajú aj našu farnosť do svo-
jich modlitieb. Cítili sme sa u nich naozaj prijatí. Sú to skromní a vnímaví 
ľudia, zjednotení v Boţej láske, ktorí vidia srdcom.  

Čas beţal a my sme sa museli rozlúčiť. Sestra Silvia nám vravela, ţe 
naša návšteva bola ten najkrajší darček k jej nastávajúcim narodeninám, aký 
jej Pán mohol pripraviť. Pri rozlúčke nám členovia komunity Gratia za všet-
ko opäť ďakovali a všetkých v Boleráze srdečne pozdravovali. Odchádzali 
sme s pocitom radosti a s prísľubom, ţe sestra Silvia nás čoskoro navštívi 
v našej obci.                                                                            - Z. Pinčeková - 

Bolo krásne slnečné ráno 22.2.2014, keď sme sa vybrali na cestu do 
ČR navštíviť našu sestru Janu, Silviu Kráľovičovú. Keďţe uţ dlhšiu dobu 
nebola doma v Boleráze, veľmi sme sa na stretnutie s ňou tešili. Jej milé 
povzbudivé slová, ktoré má vţdy na porúdzi, pre kaţdého koho stretne 
a jej srdečný úsmev nám uţ naozaj chýbal. 

Silvia má rada ľudí a ľudia majú radi ju. Veľa dobrých ľudí 
z Bolerázu poslalo darčeky - prispelo potravinami rôzneho druhu (múka, 
pašteky, ovocie) a tieţ peniaţkami. Po štyroch hodinách jazdy autom sme 
boli v cieli - v Novom Bydţove. Na fare nás milo privítali páter Lubor, 
sestry Terezka – Lucia a Paula – Helenka. Odovzdali sme im darčeky, 
z ktorých sa veľmi tešili a chválili obyvateľov Bolerázu za štedrosť. Aj 
touto cestou vám chcem tlmočiť ich úprimné ďakujeme. 

Naše zvítanie so sestrou Silviou, ktorá sa práve vrátila z nemocnice, 
kde bola na rehabilitácii, bolo vrelé. Na fare nás uhostili znamenitým 

 
NÁVŠTEVA SR. JANY V ČR 

 
VIERA NÁM DÁVA NÁVOD AJ PROSTRIEDKY AKO ŠŤASTNE ŽIŤ 

Foto archiv  

Foto archiv  

Strana 3 

nebude viac zvád a hádok; (4) Chudobní nájdu príbytok a budú mať dosta-
tok chleba; (5) Matky v poţehnanom stave pocítia zvláštnu ochranu mojej 
Matky a dosiahnu všetko, čo pre seba a svoje deti vyprosujú. 

V našej farnosti sa myšlienka stretávania sa na poboţnostiach počas 
fatimských sobôt zrodila dávno pred rokom 2000. Spočiatku sme ich na-
vštevovali v našom blízkom pútnickom mieste – v Šaštíne, kde ich viedol 
pán biskup Dominik Tóth. Na prvú sobotu sem chodilo a pravdepodobne 
i naďalej chodí veľmi veľa veriacich i kňazov z celého Slovenska. Avšak po 
čase začali pribúdať sťaţnosti na cestovanie do Šaštína – z roka na rok me-
nej vyhovujúci cestovný poriadok, s vyšším vekom pribúdali problémy 
s nastupovaním a vystupovaním do vlaku – a preto sme sa rozhodli organi-
zovať si tieto poboţnosti priamo vo farnostiach. V tom čase sme navštevo-
vali rôzne mariánske pútnické miesta nielen na Slovensku, ale aj na Morave, 
v Čechách a v Poľsku: Púte organizoval p. Štefan Chrenko, ktorý navrhol, 
aby sme sa začali stretávať na fatimských poboţnostiach v jednotlivých 
farnostiach – ako jedna rodina. Mali sme „svojho“ vodiča J. Sadeckého 
(Jozef, vďaka) a s ním sme navštevovali okolité dediny, pričom v kaţdej 
bola poboţnosť v inom mesiaci (v Bolerázi bola poboţnosť moţno raz, 
maximálne dvakrát do roka). Po poboţnosti bolo vţdy pripravené malé 
občerstvenie pre všetkých účastníkov – domácich i cezpoľných. Pribliţne 
od r. 2000 sme si však začali organizovať poboţnosť len „doma“. 

Čo znamená Večeradlo s Pannou Máriou v Bolerázi? Ide o poboţnosť, 
ktorá obsahuje prosby, modlitby, vďaky a spevy, venované P. Márii. Ďaku-
jeme za jej pomoc a ochranu, ktorou nás sprevádza celým naším ţivotom. 
Na záver poboţnosti, po krátkej poklone Sviatosti oltárnej, nás poţehná náš 
duchovný otec. Veriaci, ktorí sa na poboţnosti zúčastňujú, odchádzajú spo-
kojní, s radosťou a vďakou obetujú Pánu Bohu a Panne Márii svoje modlit-
by, piesne a poklonu.  

Blíţi sa prvá sobota v mesiaci a s tým aj naša moţnosť odprosiť, ale aj 
prosiť za nás samých, za rodiny, blízkych, núdznych.  

- G. Čavarová, V. Portášová - 

Vo farských oznamoch ste si iste všimli, ţe kaţdú prvú sobotu v me-
siaci sa uskutočňujú fatimské soboty alebo Večeradlo s Pannou Máriou. 
Kde je počiatok vzniku sobôt? Prečo sa večeradlo koná vţdy v sobotu? 
Ako sa dostala tradícia týchto stretnutí do našej farnosti? 

Soboty sú spojené s portugalským pútnickým miestom Fatima, kde sa 
Panna Mária zjavila trom pastierom. Jedna z prosieb Panny Márie, ktorú 
tlmočila prostredníctvom Lucie, bola, aby boli prvé soboty v mesiaci za-
svätené zmiereniu a odproseniu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. 
,,Pozri sa, dcéra moja, ako je moje Srdce obkľúčené tŕním. Nevďační 
ľudia ho ustavične prebodávajú rúhaním a chladnosťou. Aspoň ty sa pri-
čiň, aby si ma potešila a oznám všetkým ľuďom, že pri smrti budem na-
blízku so všetkými milosťami, ktoré potrebujú ku spáse tým, ktorí si päť po 
sebe nasledujúcich prvých sobôt v mesiaci vykonajú svätú spoveď, sväté 
prijímanie, pomodlia sa ruženec a venujú mi štvrťhodinku na zmierenie a 
budú pritom rozjímať o tajomstvách sv. ruženca.“ 

Svätý Pius X. poskytol 3.6.1912 za obvyklých podmienok plnomocné 
odpustky veriacim, ktorí si na prvú sobotu v mesiaci vykonajú odprosujú-
cu poboţnosť k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. V roku 1942 uká-
zal Spasiteľ Nepoškvrnené Srdce svojej Matky Konzoláte Betronovej, aby 
sa poboţnosť konala deväť po sebe nasledujúcich sobôt, čo vysvetlil tak-
to: „Prosba mojej Matky o pobožnosť prvých päť sobôt je prejavom jej 
pokory, ktorú má aj v nebi, pretože sa necíti hodná rovnakej úcty. Moja 
prosba je však prejavom mojej lásky, ktorá nemôže zniesť, aby som dostal 
viac ako Tá, s ktorou sme v láske spojení.“ 

Ten, kto sa utieka k obom srdciam, dostane útechu vo viacerých sme-
roch. Z prisľúbení vyberáme: (1) Keď rodičia alebo niektorý člen rodiny 
vykoná túto novénu, nebude ţiadne dieťa, ani nikto iný z rodiny, zatrate-
ný; (2) Pokoj, porozumenie a láska zavládne v rodinách; (3) V rodinách 

 
POZNÁME FATIMSKÉ SOBOTY? 
Téma týchto dní ... 

V mnohých rodinách má BIBLIA čestné miesto, ale nikto ju nečíta 
podobne ako knihu bájok, keď deti odrastú. Počúvame slovo Boţie v kos-
tole a moţno mnohých niečo osloví, avšak kňaz sa zameria iným smerom. 

Mne pomohla moţnosť, ktorá sa v našej farnosti ponúka kaţdému bez 
rozdielu veku a názorov. Kaţdý sa tu môţe stretnúť pri úvahe nad svätým 
písmom a poopraviť alebo potvrdiť si svoj niekedy váhavý postoj. Schá-
dzame sa dobrovoľne. I keď sami tomu niekedy neveríme, no hlbšie po-
znanie pravdy, ktorá preţila tisícročia a stále nie je nemoderná, nás pre-
svedčí o tom, ţe byť katolíkom neznamená len chodiť v nedeľu a vo svia-
tok do kostola. Načerpáme silu a povzbudenie bojovať aj s neočakávaný-
mi údermi ţivota. 

S hlbším poznaním slova Boţieho je ţivot oveľa ľahší a veselší. Hoci 
máme problémy, určite sa zvládajú ľahšie.                      - B. Tomašíková -  

 
STRETNUTIA NAD BOŽÍM SLOVOM 

Púť pre mnoho pútnikov znamenala veľa - dodala nám silu, čistotu, radosť 

z nášho ţivota, ktorý si musíme váţiť a byť šťastní, ţe máme našu matku 
Máriu, ktorá pri nás stále stojí. Ďakujeme pánovi farárovi za zorganizova-
nie púte. Mirka, mamička tých najmenších pútnikov, sa osobitne chce po-

ďakovať všetkým, ktorí jej akýmkoľvek spôsobom pomohli, či uţ pri nastu-

povaní alebo vystupovaní z vlaku s kočíkom. Veľké Ďakujem.  

- M. Nochtová - 

Cez jarné prázdniny sa náš pán farár rozhodol zorganizovať pre deti 

výlet do Šaštína. Tento nápad sa veľmi páčil nielen deťom ale i dospelým. 
Pripojilo sa k nám veľa mamičiek s deťmi, oteckov, babičiek i dedkov. 
V stredu 26.2.2014 sme sa stretli na stanici v Boleráze a odtiaľ sme puto-

vali za našou matkou do Baziliky v Šaštíne. Túra nebola dlhá, lebo bazili-
ka sa nachádza kúsok od stanice. 

Keď sme tam prišli, čakal nás pán kostolník, ktorý nás oboznámil 

s históriou baziliky. Na hlavnom oltári sa nachádza socha Panny Márie 
s Jeţišom v náručí, druhá socha je v múzeu a tretia vonku v kaplnke. Strop 

baziliky je bohato zdobený. Organ patrí k najväčším na Slovensku. 
Po prehliadke sme mali slávnostnú svätú omšu, ktorú slúţil náš pán 

farár s miništrantmi a spevákmi z našej farnosti. Po jej skončení sme sa na 

nádvorí naobedovali, oddýchli si a zašli do múzea, kde bola krásna výsta-
va o tajomstve Sedembolestnej Matky - centre záujmu šaštínskych pútni-
kov. Cez obloky sme zblízka videli milostivú pietu v presbytériu baziliky, 

fotografie z korunovania milostivej sochy Márie v Šaštíne pápeţom Já-
nom Pavlom II, v osobitnej vitríne dary Svätého Otca Panne Márii 

a omšové rúcho, v ktorom slúţil svätú omšu. Nachádza sa tu aj kniha, 
v ktorej je napísaných vyše 700 zázrakov. 

Keďţe bol o túto púť veľký záujem, zopakovali sme ju 3.4.2014 - bola 

pre starších pútnikov, ktorých bolo 39. Tieţ sme si vypočuli niečo 
o histórii baziliky, zúčastnili sa svätej omše, zaspievali piesne a na záver 
sa pomodlili kríţovú cestu za rodiny. Pri obedňajšej prestávke nám robil 

spoločnosť kňaz, ktorý mal 90 rokov a vôbec mu nechýbal humor. 

 
FARSKÉ PÚTE DO ŠAŠTÍNA 

O nás, pre nás 

 
FAŠIANGOVÉ STRETNUTIE PRISŤAHOVANÝCH RODÍN 

Sekcia charity nás v jednu februárovú sobotu pozvala na fašiangové 
posedenie do pastoračného centra. Pozývajúci plagátik sľuboval varené 
víno, pestré občerstvenie, hry pre deti a stretnúť sa tu mali najmä mladé 
alebo nedávno prisťahované rodiny. Viacerí sme nápad privítali a odhodlaní 
zoznamovať sa sme so sebou zobrali manţelov, manţelky, deti alebo as-
poň koláče.  

Deťom bolo veselo pri hrách s animátorkami Gabikou a Jankou, dospe-
lých zase obveselilo stretnutie s rovesníkmi a pohár vareného vína. Lepšie 
sme spoznali ľudí známych len zvidenia, vďaka čomu sa „Dobrý deň!“ 
pred kostolom zmenilo na usmiate „Ahojte!“.  

Za nápad stretnúť sa ďakujeme pánovi farárovi, za organizáciu farskej 
charite a my, novoprisťahovaní, ďakujeme celej farnosti za milé prijatie 
v novom domove, ktorým sa Boleráz pre nás stal.  

- J. Zvaríková - 

Foto archiv: Púť starších  


