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PRVÝ POHĽAD 

Na jabloni viseli dve jablká - jedno krásne, 
veľké a červené; 
druhé oveľa 
menšie, menej 
vyfarbené. Vybrala som si 
samozrejme to veľké. Zbiehali sa mi 
slinky a tešila som sa, ako si na ňom 
pochutím. Keď som si odhryzla, bola som 
prekvapená - vnútro jablka bolo zlé, hnilé. 
Uvedomila som si, ţe to, čo je na prvý pohľad 
pekné, nemusí byť ešte to správne. 
Vyberajte len dobré jablká. ☺ - G. Čavarová -  
 

Pokúste sa prejsť bludisko tak, ţe na jednom 
miesto vstúpite a druhým miestom vyjdete: 

Našim deťom 

PRIPRAVUJEME 

 5.10. pásmo o Turecku a poobede šarkano-
vý deň, 

 tvorivé dielne pre deti a pečenie perníčkov, 

 posedenie pri adventnom venčeku a burzu 
šatstva. 
Bliţšie informácie: fara.boleraz@gmail.com  

PÚŤ DO HÁJIČKA 

Kaţdoročnej púte do neďalekého Hájička v 
Trstíne, na sviatok Nanebovstúpenia P. Márie, sa 
zúčastnila aj skupinka, ktorá prešla trasu 
z Boleráza peši. V Bíňovciach sa pripojili k po-
četnému zástupu domácich pútnikov, najmä mla-
dých ľudí a nakoniec v Trstíne k neveľkému 
zástupu Trstínčanov. Moţno studené počasie 
bolo príčinou malej účasti na slávnosti na jednom 
z najstarších pútnických miest v trnavskej arci-
diecéze. Podľa slov generálneho vikára vdp. 
Pavčíra je práve Hájiček najstarším miestom na 
Slovensku, ktoré je zasvätené Sedembolestnej P. 
Márii. 

Váţime si a s radosťou prichádzame na toto 
miesto, kde môţeme odovzdať starosti 
a trápenia. Veď cez P. Máriu si vyprosujeme 
mnohé - prichádzajme k nej teda s radosťou. 
Veríme, ţe na budúci rok sa stretneme na rovna-
kom mieste viacerí, povzbudení načerpanou silou 
a poţehnaním.                               - G. Čavarová - 

KNIHA ESTER 
Biblické okienko 

Názov knihy je podľa hlavnej osoby Ester 
(perzsky Hviezda), dcéry židovského národa, 
ktorá svojou rozumnosťou a príhovorom u kráľa 
Achašveróša (Xerxesa I., 486-465 pred Kr.) od-

vrátila hroziace prenasledovanie a záhubu Ži-
dov v Perzskej ríši. Spis vznikol v 3.-2. stor. pred 
Kr. pravdepodobne v Mezopotámii. 

Text Knihy Ester sa zachoval v dvoch ver-
ziách: v hebrejskej a gréckej. Je to jediný staro-
zákonný spis, ktorého hebrejské fragmenty sa ne-
našli v Qumráne. Vysvetľuje sa to tým, ţe qumrán-
ska komunita pravdepodobne nepouţívala Knihu 
Ester, keďţe sa v nej slovo Boh vôbec nespomína. 
Grécky text (Septuaginta) nie je jednoduchým 
prekladom hebrejskej pôvodiny. Je rozšírený o tzv. 
deuterokanonické state, ktorými sa dopĺňa nedosta-
tok teologických prvkov v hebrejskej pôvodine 
(modlitby, náboţenské odôvodnenie určitých prob-
lémov atď.). 

O čom píše kniha Ester? Perzský kráľ Xerxes I. 
zhromaţdí veľmoţov všetkých krajín svojej ríše 
a usporiada veľkú hostinu. Ţiada, aby sa na hostinu 
dostavila aj kráľovná Vasti, ale tá to odmietla. 
Kráľ ju za to zapudí. Jej miesto zaujme ţidovská 
deva Ester, ktorá však z opatrnosti neprezradí krá-
ľovi svoj rod. Jej strýc a poručník Mardochej odha-
lí sprisahanie proti kráľovi a zachráni mu ţivot. 
Neskôr Aman, najvyšší hodnostár po kráľovi, kto-
rému sa Mardochej nechcel klaňať, plánuje ako 
pomstu záhubu nielen Mardocheja, ale aj ostatných 
Ţidov, ktorí odmietajú štátne náboţenstvo. Kráľ 
jeho plán prijíma a vydáva nariadenie, aby sa 
13. deň mesiaca adara (február/marec) vyvraţdili 
všetci Ţidia v celej ríši. Ester a Mardochej modlit-
bou prosia Boha o záchranu svojho národa. Ester 
s nasadením ţivota (ku kráľovi nemohol nikto 
vojsť svojvoľne) v poslednej chvíli zmarí Amano-
ve úklady proti Ţidom a dosiahne od kráľa, ţe 
odsúdi Amana na šibenicu, ktorú on sám pripravil 
pre Mardocheja. Novým kráľovským nariadením 
sa dovoľuje Ţidom, aby sa vypomstili na nepriate-
ľoch. Na pamiatku tejto záchrany Židov pred 

vyhubením v Perzskej ríši slávi sa sviatok Pu-
rím (lósov). 

Historické pozadie v podstate zodpovedá zvy-
kom a ustanovizniam Perzskej ríše. Ale v knihe je 
aj veľa historických nepresností a nedôsledností. 
Podľa mienky biblistov ide o etiologickú legendu, 
v ktorej autor vysvetľuje pôvod ţidovského sviatku 
Purím. Je moţné, ţe podkladom je nejaké ľudové 
povstanie proti Ţidom. Autor príbehom dokumen-
tuje známy princíp – „čím kto hreší, tým aj po-
trestaný býva“. Knihu Ester moţno teda pokladať 
za vieroučný a mravoučný spis. 

V synagogálnej liturgii bol pred sviatkom Pu-
rím celodenný pôst, na sviatok sa čítal zvitok Kni-
hy Ester, Ţidia sa navzájom obdarúvali a dávali 
dary chudobným. Zvyšok slávnosti trávili 
v hodovaní.                                        - M. Vivodík -  

Zrnká múdrosti z knihy Ester 

 Mardochej: „Nenazdávaj sa Ester, ţe ty si zo 
všetkých Ţidov zachrániš ţivot, pretoţe si v 

kráľovom dome. Keby si teraz mlčala, Ţidia 
dôjdu iným spôsobom k záchrane, ale ty a rod 
tvojho otca zahynie. A ktovie, či si neprišla 

práve preto ku kráľovskej hodnosti, aby si bola 
naporúdzi na takýto čas?“ (4,13n) 

 Tak Amana obesili na šibenicu, ktorú dal 

zhotoviť pre Mardocheja a kráľov hnev sa 
upokojil. (7,10) 

CHARITA INFORMUJE 

Touto cestou by sme chceli poďakovať 
všetkým, ktorí pochopili výzvy Slovenskej 
katolíckej charity a zapájajú sa do charitných 
akcií. Jednak sú to prvopiatkové potravinové 
zbierky, vďaka ktorým je moţné uľahčiť situ-
áciu núdznym rodinám a jednotlivcom. Daro-
vaním školských pomôcok počas prázdnin 
sme pomohli znevýhodneným deťom a rodi-
nám nielen na Slovensku, ale aj ukrajinským 
deťom z detského domova Bortnyky na Ukra-
jine, s ktorým SKCH spolupracuje. 

Osobitná vďaka patrí ľuďom, ktorí reagu-
jú na charitné výzvy na pomoc, zverejňované 
na charitných nástenkách v obchode CBA, v 
COOP Jednota v Klčovanoch, na nástenke pri 
kostole v Boleráze a v Klčovanoch. Vďaka 
Vám sme mohli pomôcť mnohým ľuďom, 
ktorých počet však neustále narastá, a preto sa 
pravidelne na nástenkách objavujú nové vý-
zvy. 

Je pekné, keď sa vieme podeliť s tým, čo 
nám Boh poţehnal. Preto pozývame všetkých, 
ktorým je to moţné, veriacich i ostatných ľudí 
dobrej vôle zapojiť sa do týchto šľachetných 
akcií. Prosím sledujte výzvy a ak môţete, 
pomáhajte naďalej! Len tak vzniká medzi 
nami naozajstná láska, ktorá sa dávaním 
znásobuje.                             - J. Ostatníková - 

BUDUJEME A OPRAVUJEME 

Čas vţdy ukáţe, čo ešte treba opraviť 
a vybudovať. Nám upršané leto ukázalo zatečenú 
povalu na budove fary, preto aby sme predišli 
zatekaniu a ďalším škodám, po ukončení výbero-
vého konania na materiál a na práce sme začali 
s opravou strešnej krytiny na fare. Zároveň sme 
opravili i dva komíny – iba ich vonkajší vzhľad, 
komín pre krbové kachle sa zhotovil čiastočne 
nový. A tak má budova fary novú strechu, ktorá 
nezateká, avšak treba opraviť ešte roh krytiny, 
ktorý poškodil spadnutý konár zo stromu na 
ulici. 

V tomto období sme zaţili i milú slávnosť, 
keď si náš obnovený kostolík Narodenia Panny 
Márie v Klčovanoch prišiel pozrieť a zároveň aj 
vysvätiť náš otec arcibiskup Mons. Ján Orosch 
a zároveň s nami i chvíľku pobudol 
v pastoračnom centre v Boleráze. 

Všetkým, ktorí pomáhali, či uţ duchovne 
alebo fyzicky, pri obnove nášho spoločenstva, 
vyslovujem vďaku a Pán Boh zaplať. 

- Š. Porubčan -  

Foto GČ: Hájiček 2014 

O nás, pre nás ... 

Hody? To sa už neslávi! 
Aj takto sa niektorí vyjadrujú na slávnosť 

titulu patróna chrámu - ľudovo povedané 
hody. Napríklad Klčovanci spomínajú, ţe 
kedysi mali okrem riadnych hodov aj tzv. 
hodky na sv. Vendelína. 

Naozaj prežívame dobu, kde sa stráca-

jú určité hodnoty. Poviete si, ţe je to nor-
málny vývoj. Súhlasím, ţe svet sa posúva 
ďalej aj v týchto hodnotách, ale myslím si, ţe 
v tomto prípade dozadu. Nie som historik, ale 
história ma naučila, ţe veci nie sú vţdy nové, 
ale sa v istej obmene vţdy opakujú. Napr. 
prenasledovanie Cirkvi za socializmu bolo 
veľmi podobné opatreniam reformy Jozefa II. 
Krásne ideály komunizmu, či francúzskej 
revolúcie, hoci začínali tak vzletne, nakoniec 
viedli ku krviprelievaniu. Preto by sme mali 
byť opatrní, ak niečo odmietame, ţe je to 
zastarané. Veľké poučenie si môţeme zobrať 
aj z Biblie. Je stále aktuálna, práve preto, ţe 
hovorí o hriechoch ľudí a tie sa nemenia 
ani za toľké tisícročia. Stále máme problé-
my so závisťou, pýchou, bohatstvom, túţbou 
po moci. Aj moderné spoluţitie rovnakých 
pohlaví je veľmi starou záleţitosťou ľudí 
(spomína sa uţ v Sodome). 

Vrátim sa k hodom. Predkovia sa drţali 
hesla - bez Božieho požehnania márne naše 
namáhania. No a práve patróni majú byť 

tí, ktorí nám pomáhajú vyprosovať Božie 
požehnanie. Čo však to Boţie poţehnanie 
vlastne je? Potrebujeme ho? Nikto nepotre-
buje kostol, ani kňaza, ani Cirkev. Ale potre-
bujeme zdravie, pokoj v rodine, dobrú úrodu, 
porozumenie, aby sa nám darilo v práci. Aj 
toto je poţehnanie. Spomínam si, ako prišlo 
za mnou jedno dievča, ţe v noci jej niekto 
chodí po izbe. Keďţe existujú určité tajomné 
veci, tak som ju hneď neodmietol. Spýtal 
som sa jej, odkedy sa jej to stáva. Vraj odvte-
dy, čo prestala chodiť do kostola. A hneď 
som vedel, ţe problém je aj v absencii poţeh-
nania, ktoré si doteraz vyprosovala. Niečo 
podobné som mal aj s jedným pánom, ktoré-
mu sa prestalo dobre vodiť. Keď som sa ho 
spýtal odkedy to začalo, opäť to bolo po tom, 
čo sa vzdialil od Boha. 

Modlitbou a vzťahom k Bohu si robí-
me okolo seba akoby nejakú bublinu, cez 
ktorú k nám nemôže preniknúť zlo. Ak 
bublina má medzery, tak ako náš ozón 
v atmosfére, tak k nám preniká škodlivé 

žiarenie. Je na nás, či dovolíme, aby vznikali 
trhliny v našom ozóne. Kedysi Pán Jeţiš 
plakal nad Jeruzalemom a hovoril, kieţ by si 
spoznalo, čo ti prináša pokoj. Aj dnes je 
dôleţité skúmať, čo nám prináša pokoj. Tieţ 
sa hovorí v Písme, ţe pes sa vrátil k tomu, čo 
vyvrátil. Nevracajme sa k tomu, čo raz už 
ľudstvu uškodilo. Majme oči a srdcia otvo-
rené. K tomu nech nám pomáha orodovanie 
našich patrónov, Panny Márie a sv. Michala 
archanjela. 

- M. Vivodík - 

MICHAL KOLLÁR Predstavujeme Vám...... 

pokračovanie na ďalšej strane 

Michal Kollár sa narodil 13. augusta 1982 v Trnave rodičom Jánovi a Gabriele 

r.Danišovej. Prvé štyri roky býval v Boleráze, neskôr v Smoleniciach. Má vyštudovaný 

potravinársky manažment v Bratislave. Pôsobil ako ošetrovateľ pri postihnutých na Pat-

rónke a po dvoch rokoch začal študovať na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte sv. 

Cyrila a Metoda v Bratislave. Vysvätený za kňaza bol 12.6.2010. Ako kaplán nastúpil do 

Dunajskej Stredy, Šale, teraz pôsobí ako kaplán vo farnosti sv. Cyrila a Metoda 

v Piešťanoch. 

Legenda hovorí, ţe Panna Mária sa zjavila mníchovi 
Dominikovi vo sne. Dala mu reťaz s guľôčkami k recito-
vaniu modlitby ruţenca a povedala, ţe modlitba a medi-
tácia nad ţivotom jej syna, porazí bludy a utrpenie. 

Aká je skutočná história ruţenca? V prvých storo-
čiach existencie Cirkvi recitovali mnísi ţalmy, avšak 
modlitba bola dostupná len tým, ktorí vedeli čítať. Ne-
gramotní bratia recitovali 150-krát 
modlitbu Pána – Otče náš, čo koreš-
pondovalo s počtom ţalmov. Kolín-
sky kartuzián Dominik Pruský pred-
loţil v r. 1439 Mariánsky ţaltár, kde 
sa nachádzalo 50 Zdravas Márií 
prepojených s úryvkami z evanjelia. 
Dominikán Alain de la Roche vydal 
tento ţaltár a ten sa začal nazývať 
“Ruženec Preblahoslavenej Panny 
Márie”. Za pápeţa Pia V. (1566-72) 
sa ruţenec zjednotil do dnešnej 
podoby, v r. 1917 (na základe zjave-
ní vo Fatime) bola na záver desiatku 
pridaná modlitba “Ó Ježišu, odpusť 
nám naše hriechy…” a za Jána 
Pavla II. desiatky Ruţenca svetla. 
Modlitba ruţenca je silná, môţe 
zastaviť aj vojny (napr. bitka pri 
Lepante). 

V dejinách vznikali rôzne spo-
ločenstvá, ktorých základom bola 
modlitba ruţenca na rôzne úmysly, predovšetkým 
vo Francúzsku z iniciatívy Márie Paulíny Jaricot. Jej brat 
sa stal kňazom, odišiel na misie a sestre v listoch opiso-
val duchovné i materiálne potreby v misijných krajinách. 
Paulína vytvorila malé skupinky, organizovala peňaţné 
zbierky na pomoc misionárom. Cez ruţenec spoznala 
silu modlitby a na spôsob misijných skupín zakladala 
ruţencové pätnástky, ktoré sa stali prvými skupinami 
Ţivého ruţenca na svete. 

Spoločenstvo, ktoré pôsobí aj v našej obci, sa nazý-
va ,,Ružencové bratstvo“ alebo ,,Ruža“, oficiálne 
Bratstvo Živého ruženca. Tvorí ho 20 členov – tzv. 
Ruža. Určený člen - horliteľ Ruže - je zodpovedný za 
rozdeľovanie a výmenu tajomstiev. Členovia sa modlia 
kaţdý deň jeden desiatok posvätného ruţenca za obráte-
nie hriešnikov, zachovanie a šírenie viery, za ţivých a 
zosnulých členov Ruţencového bratstva, rehoľu domini-
kánov, miestnu farnosť a ďalšie úmysly. Raz v mesiaci 
sa stretávajú na spoločnej modlitbe a vymenia si ruţen-
cové tajomstvá. 

Nevieme, kedy sa začala modliť ,,Ruţa“ v Boleráze. 
,,Pamätám si, že ešte ako dieťa som chodila mame vy-
mieňať kartičku, ale kedy to začalo ... to neviem, len si 
pamätám, že to bolo odjakživa“. V Boleráze bol jedným 
z mnohých horliteľov Peter Ostatník, v Klčovanoch p. 
Mackovičová, Hudcovičová Mária a Cecília. 

Slovo čitateľovi:Slovo čitateľovi:  

V Boleráze sa obnovilo bratstvo v r. 1990, dnes tu 
pôsobia dve horliteľky A. Kittová so 75 členmi a V. 
Portášová so 70 členmi. Pôsobenie ruţencového brat-
stva v Klčovanoch bolo prerušené pribliţne na 20 rokov 
a následne obnovené 14.5.1995 pod vedením M. Dani-
helovej, ktorá ho viedla aţ do svojej smrti. Pri obnove 
stálo 15 ţien. Dnes má klčovanská ,,Ruţa“ 20 členov 

a horliteľku M. Cintavú. Kartičky 
s tajomstvami sa vymieňajú vţdy 
v prvú nedeľu v mesiaci. 
A ako začínali? (1) ,,Dedko roz-
dával kartičky. Keď niekto pri-
šiel, povedal mi, aby som mu 
podala kartičku. Ja som podala 
tú, kde sa mi páčil obrázok. Ded-
ko povedal, že nemôžem podať 
hocijakú a vysvetlil mi, ako sa 
kartičky rozdeľujú. Keď zomrel, 
rozdeľovanie kartičiek prevzal 
niekto iný ....a po rokoch sa 
kartičky dostali ku mne. Neviem, 
kedy sa modlitba ,,Ruže“ začala, 
avšak čo viem, je to, že ak náho-
dou niektorý člen zomrel, nikdy 
sa nestalo, aby jeho miesto zosta-
lo voľné.“ (2) ,,Keď som bola 
malá, zdala sa mi modlitba zdĺ-
havá. Dnes jeden desiatok neza-
berie viac ako 10 minút. 

Na zastávke, keď čakám na autobus či vlak, počas cesty. 
Dnes človek robí všetko, aby čosi získal, mal niečo v 
rukách. Mne táto modlitba dáva pocit pokoja a ticha - 
pre mňa to najvzácnejšie. Ak navyše pomôže zastaviť 
utrpenie a bolesť mnohých (napr. ľudí na Ukrajine), tak 
by sa mala modliť častejšie a o to vytrvalejšie.“ Viacerí 
členovia spomínali ,,…akonáhle bolo večer počuť kos-
tolné zvony, mama na nás kričala: ,,Počuli ste kostolné 
zvony?“ Nech by sme boli akokoľvek zaujatí dobrou či 
zaujímavou hrou, museli sme všetko nechať a ísť sa 
modliť ruženec. Samozrejme, že sa nám to občas nepá-
čilo, ale išli sme. Posadali sme si okolo stola, mama 
predmodlievala a my sme odpovedali. Všade bolo po-
zhasínané, svetlo vchádzalo iba cez okno. Teraz, keď si 
na to spomeniem, mám zimomriavky. Bolo to pekné - 

všetci spolu.“ A prečo sa ľudia pridali do takéhoto 
spoločenstva? ,,Veď ruženec sa modlím aj tak. Ale stalo 
sa mi, že som išla na operáciu. Bála som sa, aby som 
nevynechala. Poprosila som kamarátku, aby sa modlila 
za mňa, len aby som modlitbu neprerušila. Doposiaľ sa 
mi nestalo, aby som túto modlitbu vynechala.“ 

Na záver povzbudenie pre tých, ktorí by sa chceli 
pridať - niektoré ,,Ruţe“ sú neúplné, môţete sa prihlá-
siť. 

Ďakujem členom bratstva za spomienky, myš-
lienky a ochotu podeliť sa s nimi.         - G. Čavarová -  

Číslo: 3/2014                                                    Ročník: 4                                                   26. september 2014 

Farnosť Boleráz, filiálka Klčovany                                              Hodové  vydanie  

RUŽENCOVÉ BRATSTVO 
Rok Panny Márie Sedembolestnej V tomto článku boli použité aj informácie z publikácie 

Ruženec s Máriou kontemplovať Krista, Dominikánske 
mariánske centrum Salve, Košice 2005. Prvé vydanie. 

Foto internet: Ján Pavol II.  a socha  P. Márie 

mailto:fara.boleraz@gmail.com


v Cirkvi. Aj keď je sv. František často predstavovaný ako nejaký utopista 

alebo rojko, bol to hlboký človek a mal v sebe veľkú múdrosť. Jeho modlit-

ba vďaky za prírodu je veľmi silná. Práve jeho jednoduchosť ma oslovila.  

 Teraz pôsobíte ako kaplán v Piešťanoch. Koľko práce má taký 

kaplán v Piešťanoch? Máte čas aj na svoje koníčky? 

Času by bolo dosť, ale aktivít je naozaj veľa. Funguje to tak, ţe nie ja vy-

tváram aktivity, ale aktivity chodia za mnou. Niekedy to vyzerá tak, ţe 

ráno o šiestej vstanem, večer o desiatej idem spať a pýtam sa, ţe čo bolo 

medzi tým. Je to tam pestré. Či uţ treba ísť do nemocnice vyslúţiť sviatosť 

pomazania chorých, alebo treba ísť na cintorín pochovávať. Času pre seba 

mám málo. Niekedy si ten čas musím ukradnúť, alebo doslova utiecť 

z Piešťan. Ale inak je to mesto, ktoré je na tom duchovne veľmi dobre, 

ľudia sú milí, ústretoví, ochotní pomôcť. Bez ich podpory by sa to nedalo 

zvládať. Aj v Piešťanoch som pochopil, ţe kňazstvo má zmysel, ţe kňaz je 

stále potrebný a ľudia ešte túţia po duchovnom. To ma napĺňa.   

 Ako relaxujete po vyčerpávajúcich dňoch práce? Z čoho čerpáte 

silu pre telo a z čoho pre dušu? 

Silu čerpám hlavne na bicykli, lebo okolie Piešťan je veľmi krásne. Alebo 

si pustím príjemnú hud-

bu. A potom, aj pri 

modlitbe sa dá dobre 

oddýchnuť.  

 Ako si spomínate 

na Boleráz?  Vraciate 

sa sem rád?  

Vraciam sa sem rád, 

mám tu svoje rodinné 

zázemie, rodinu, blíz-

kych, takţe mám dôvod 

sem prísť.  

 Čo si myslíte, pod-

ľa vás, čo najviac chý-

ba ľuďom? 

Pokoj v duši.  

 Premýšľali ste, 

čomu alebo komu by 

ste sa chceli viac veno-

vať v budúcnosti? 

Veľkou výzvou asi pre 

kaţdého kňaza je súčas-

ná mládeţ, ktorá hľadá a ktorá má síce veľa moţností, ovláda techniku, ale 

nedokáţe ovládať seba. Túţim ich viesť k tomu, aby sa nenechali oklamať 

vonkajším svetom, ktorý im ponúka falošné hodnoty, aby sa učili ovládať 

svoje túţby a vášne, učili sa ich správne usmerňovať.  

Ďalšou veľkou výzvou sú rodiny a manţelstvá. Hlavne rodiny v kríze po-

trebujú oporu, človeka, ktorý im dokáţe pomôcť v ich problémoch. Moţno 

to bude znieť proticirkevne, ale myslím, ţe oveľa väčší zmysel majú man-

ţelské prednášky, manţelské večery, kde sa riešia konkrétne problémy 

rodín, ako predmanţelská príprava, kde sa snúbenci venujú fiktívnym prob-

lémov a ešte nevedia, čo ich čaká.  

 Čo by ste chceli na záver odkázať našim čitateľom? 

„Hľadajte Boha a dá sa vám nájsť“ - sú to slová ţalmu, ktoré nás môţu 

povzbudiť, aby sme nestagnovali, ale neustále hľadali Boha, pretoţe Boh 

sa nám dáva vţdy spoznať inak. Pre dnešnú dobu je dôleţité, aby sme mys-

leli na duchovno, pretoţe to materiálne je dnes naozaj veľmi silné 

a vplyvné.                                                                Ďakujeme za rozhovor.  

 Mohli by ste sa nám v krátkosti predstaviť? Kde ste vyrastali 

a aká bola vaša cesta ku kňazstvu? 

Prvé štyri roky som strávil tu v Boleráze, kde sme bývali u našej starkej. 

Neskôr, keď si naši rodičia našli zamestnanie v Smoleniciach, presťaho-

vali sme sa tam.  Ďalšie roky sa uţ 

odvíjali tam, ale vţdy sme na prázd-

niny a na víkendy chodievali k babke 

na záhradu (do kvázi rodného domu), 

takţe veľa času som v detstve trávil 

tu v Boleráze.  

 Vaša cesta ku kňazstvu sa rodila 

hneď od malička? 

Neviem. V knihe proroka Jeremiáša 

sa píše „uţ v matkinom lone som si 

ťa povolal“. Spomínam si, ţe inten-

zívnejšie som sa nad tým začal za-

mýšľať aţ na strednej škole. Moja 

cesta ku kňazstvu sa ale rodila najmä 

po strednej škole, keď som začal 

pracovať v Bratislave na Patrónke, v 

Domove sociálnych sluţieb ROSA. 

Práca s postihnutými deťmi ma napĺňala, boli to naozaj pekné roky, ktoré 

by som za nič nevymenil, určite neboli strateným časom. Práve naopak, to 

obdobie bolo pre mňa obohacujúce osobnostne aj duchovne.  

 Mladý človek má veľa možností, ako si zariadiť život. Vy ste sa 

rozhodli pre kňazstvo. Prečo? 

Neviem, prišlo to tak zhora. Keď som bol stredoškolák, modlil som sa k 

Bohu, aby mi poslal nejakú slečnu – frajerku. Chcel som mať ţenu, deti, 

dom, prácu. Čakal som skôr taký normálny spôsob ţivota, ale volanie ku 

kňazstvu bolo také intenzívne, ţe som od svojej predstavy upustil.  

 Neboli chvíle, kedy ste ľutovali, že ste vstúpili do duchovného 

povolania?  

Rovnako by sme sa mohli spýtať manţelov, či neľutujú, ţe vstúpili do 

manţelstva. Všetko má svoje plusy a mínusy, ani ţivot kňaza nie je jedno-

duchý. Niekedy má človek ťaţšie obdobie – či uţ keď je pastoračne vyťa-

ţený, alebo keď naňho prídu osobné krízy. Ale to je ţivot, tak to musí 

byť, aby sme sa mohli posúvať dopredu, duchovne aj osobnostne, aby 

sme si nikdy nepovedali, ţe uţ to máme vyhraté, ţe Pána Boha nepotrebu-

jeme. Práve naopak. Ťaţkosti, čo prichádzajú, mi vţdy pripomínajú, ţe 

treba ísť na kolená, ţe treba ísť pod kríţ a vyprosiť si milosti od Boha. 

Takţe zatiaľ svoje rozhodnutie pre kňazstvo neľutujem.  

 Keď sa pozriete spätne - čo vám najviac pomáhalo formovať vašu 

vieru? 

Príroda. U starkej na záhrade som bol spätý s prírodou. Bolo treba sadiť 

zemiaky, ostrihať vinič, venovať sa pôde, rastlinám. Často som tieţ zobral 

bicykel a išiel sa povoziť po miestnom chotári, po poľných cestách. Vţdy 

ma fascinoval ten priestor, tá rozľahlosť. Rád chodím aj do hôr, do príro-

dy, na túry. Tu, v samote prírody, nachádzam pokoj a Boha.  

 Okrem prírody ste mali určite aj nejaké vzory. Kto bol alebo je 

pre vás vzorom? 

Mojim favoritom bol František z Assisi. Bol to človek jednoduchý, doká-

zal sa vzdať veľkého bohatstva a ţiť v chudobe, ktorú si asi nikto z nás 

nevie predstaviť. František nemal nič a dokázal urobiť veľké dielo 
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pokračovanie rozhovoru z prvej strany 

 
„Hľadajte Boha a dá sa vám nájsť“ 

Foto archív MK: V prírode  

 
DETSKÝ FARSKÝ TÁBOR V BECKOVE 

Foto MV:  Pod Beckovským hradom 

Uţ po 4. krát sme boli s naším pánom farárom Mariánom Vivodíkom 
na letnom tábore. Opäť sme strávili krásny týţdeň plný zábavy, hier 
a turistiky. Okolie Beckova je nádherné, čo sme si všimli hlavne pri ran-
ných rozcvičkách s Marekom. Boli s nami aj animátorky Janka, Gabika, 
Zuzka, Veronika - Siky. Na kaţdý deň pripravili super program, či uţ po-
čas túry alebo priamo v kláštore, kde sme boli ubytovaní. Opäť boli s nami 
tí najlepší kuchári - teta Apolka a ujo Svetlík. V kuchyni pomáhala aj teta 
Poliaková. Deň sme začínali i končili modlitbou a mali sme aj sv. omše. 
Navštívili sme aj rehoľné sestry a pána farára na Beckove. Boli sme si 
pozrieť aj Beckovský hrad, je to uţ len zrúcanina, ale stále zaujímavá. 
Znova máme kopec záţitkov, ktoré sa nezabúdajú a dúfam, ţe na rok po-
kračujeme.                                                                                    - O. Cako - 

Foto archív MK: Svätá omša  

Strana 5 

 
PO TATRÁCH PRE MLADÝCH AJ PIENINY 

 
POSVIACKA KLČOVANSKÉHO CHRÁMU 
Téma týchto dní ... 

V našej obci máme dva chrámy, ktoré boli opravované temer 
súčasne. Od posviacky obnoveného farského kostola v Boleráze 
uplynul uţ viac ako jeden rok, posviacka filiálneho kostolíka 
Narodenia Panny Márie v Klčovanoch sa konala 6.7.2014 za 
prítomnosti trnavského arcibiskupa Jána Oroscha. Do slávenia sv. 
omše sa zapojili mnohí Klčovančania, miestny zbor SiNaj, detská 
ľudová hudba Brezinka i folklórna skupina Brezina. Po skončení 
posviacky folkloristi pripravili malý darček - hrou a spevom pote-
šili ľudí pred kostolíkom. 

,,Doteraz som si neuvedomila, aký je ten kostolík pekný a hoci 
je tak blízko pri ceste, nie je v ňom počuť hluk“, ,,je malý, jedno-
duchý, ale taký pekný...“ Ako vznikal? Klčovany boli do r. 1924 
filiálkou farnosti Bohdanovce. Z kanonických vizitácií sa dozve-
dáme, ţe vďaka pracovitým rukám a peňaţnej podpore miestnych 
roľníkov bola v r. 1733 postavená kaplnka zasvätená Narode-
niu Panny Márie. Vizitátor píše: ,,... postavený z milodarov ve-
riacich, dlhý 4 a pol siahy, široký dve siahy, jeden a pol siahy 
vysoký. Oltár je drevený, zlatený s obrazom Narodenia Panny 
Márie, ktorá je patrónkou. Na pravej strane je soška sv. Štefana, 
na ľavej sv. Ladislav, výzdobu dopĺňajú symboly Ducha Svätého 
a anjeli. V interiéri sú umiestnené štyri lavice. Strechu pokrýva 
šindeľ a okolo sa rozprestiera cintorín, ale neslúži na pochováva-
nie.“ Sv. omša sa slúţila len 5x do roka (na sv. Štefana, veľko-
nočný pondelok, svätodušnú nedeľu, sviatky Boţieho tela a krvi a 
Narodenia Panny Márie). 

V 19. storočí sa vtedajší bohdanovský farár podujal postaviť 
nový väčší kostol, keďţe v Klčovanoch pribúdalo obyvateľov. Na 
jeho stavbu pouţili materiál zo zbúranej kaplnky, avšak zaobsta-
rali nové zvony.  

Počas prvej svetovej vojny prišiel kostol o jeden zvon, ktorý 
vojaci strhli, odviezli do Trnavy a roztavili pre potreby armády. 
Farníci s pomocou Slovákov z Ameriky zabezpečili v r. 1923 
zavesenie náhradného zvona, ktorý sa však nepouţíval dlho. Pri 
prechode sovietskych vojsk, počas 2. sv. vojny, zničil veţu kosto-

la poţiar a zvony sa zrútili na povalu - menší sa rozbil a odviezli ho do Trnavy. Pri 
opravách zničeného kostola, okrem iných, výrazne pomohol aj p. Lančarič, ktorý sa 
vrátil z vojny a v Moravskej Ostrave objednal dva zvony. Ţeleznicou sa dostali do 
Klčovian a na voze ich previezli pred kostol, posvätili a umiestnili do veţe - túto 
poslednú veľkú 
slávnosť si viace-
rí pamätajú a nad 
klčovanskými 
domami dodnes 
počuť hlas týchto 
zvonov. 

Keďţe zub 
času je neúpros-
ný, plynutím 
rokov bolo nutné 
kostol rekonštru-
ovať. Za pôsobe-
nia vdp. Baum-
gartnera bol v r. 
1971-72 urobený 
nový krov, vy-
menená krytina a 
vymaľovaný 
interiér. Vdp. Gálik zadováţil nové lavice, upravil sa hlavný oltár a bohosluţobné 
predmety v zmysle II. Vatikánskeho koncilu, zakúpil sa kamenný obetný stôl. Za 
vdp. Juráka, sme urobili nové odkvapy a kúrenie. Do vybavenia kostola pribudla 
socha Panny Márie Fatimskej, na steny kríţová cesta. Za pôsobenia vdp. Vivodíka 
dostal kostol novú fasádu, vnútornú maľovku (stropná výzdoba bola zachovaná), 
obnovil sa oltár, zaviedla sa voda, gamatky vystriedali vyhrievacie panely 
v laviciach a vymenili sa okná. Organ poškodený červotočom bol opäť naladený a 
opravený. Do kostola sa vrátila socha sv. Anny, čím sa zmenilo rozmiestnenie sôch. 

Vďaka kňazom, farníkom i mnohým darcom, ktorí pomáhali pri všetkých prá-
cach i rozširovaní vybavenia, stojí náš kostolík ako svedok minulosti, opäť vo svojej 
obnovenej kráse. Svojou jednoduchosťou uţ prekvapil a očaril mnohých. Pri ceste 
čaká, aby mohol prijať všetkých, ktorý ho chcú navštevovať. 

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúţili o opravy 
v minulosti i v nedávnej dobe!                                                              - G. Čavarová - 

Po asi dvoch kilometroch šliapania z dediny sme nakoniec prišli na chatu. Čakali nás 
tam dvaja domáci, zverenci p. farára Kuffu, ktorí sa o ňu starajú a ich pes Luna, ktorý 
nám robil spoločnosť celý tábor. Na chate sa nachádzala aj kaplnka, v ktorej sme mali sv. 
omše, ak sme práve nešli do kostola v dedine. 

Hneď v prvý deň sme sa vybrali na kratšiu túru do Haligovských skál a kochali sa 
výhľadom na Haligovce a okolité dediny. Druhý deň bola asi najlepšia túra - autobusom 
sme sa odviezli do dediny Červený Kláštor a odtiaľ sme sa plavili po Dunajci 11 km do 
Lesnice. Rieka Dunajec je na hranici medzi Slovenskom a Poľskom. Sprievodca, ak ho 
tak môţeme nazvať, mal oblečené tradičné oblečenie a rozprával nám rôzne príbehy týka-
júce sa Pieninského okolia. Po dokončení splavu sme si mohli kúpiť suveníry a fotky, 
urobené počas splavu. Naspäť do Červeného Kláštora sme šliapali po pomerne rovnej 
cestičke, kadiaľ sa dalo ísť aj bicyklami, z neďalekej poţičovne. Tretí deň nám pršalo, 
preto sme zostali na chate a hrali sme hry a pozerali film. Ďalší deň sme išli asi na najdlh-
šiu túru na Veterný vrch, avšak nie všetci v túre pokračovali. Vo Veľkom Lipníku sa 
niektorí vrátili späť a išli pomaličky na chatu. Poslednú túru sme zorganizovali do menšej 
skalnatej jaskyne Aksamitka v Haligovských skalách, ktorá je zaradená medzi národné 
prírodné pamiatky. Nie všetci sme však tento výlet absolvovali - kvôli mokrým topánkam 
z predchádzajúceho dňa. Samozrejme, ţe nechýbala táborová opekačka a kaţdovečerný 
duchovný program na prehĺbenie viery. 

Tábor bol pekný, všetci sme boli veľmi spokojní. Mohol sa uskutočniť zásluhou náš-
ho pána farára, ktorému patrí poďakovanie za príleţitosť spoznať ďalšiu časť Slovenska. 
Ďakujeme aj p. organistovi a tešíme sa na ďalší tábor!       - S. Škrabáková, D. Vlachovič -  

 
TATRY PRE MLADÝCH 

Od 27.7. do 30.7.2014 sa konal 
trojdňový mládeţnícky tábor 
v Tatrách. Niektorí boli vo farskom 
tábore prvýkrát a keďţe nevedeli, 
ako to tam chodí, mali i trocha 
obavy. Po tábore však hovoria, ţe 
to bola doteraz najlepšia skúsenosť 
s niečím podobným. 

Po náročnej ceste rýchlikom do 
Popradu a prestupe na osobný vlak, 
sme sa dostali do Dolného Smo-
kovca, kde sme mali pripravené 
ubytovanie v penzióne u sestričiek. 
Vítali nás s úsmevom na tvári. 

Hneď v deň príchodu sme sa 
vybalili, oddýchli si a večer sme sa 
dohodli, ţe na druhý deň sa vydáme 
na 12-hodinovú túru – prešli sme Hrebienok (tam sme išli zo Starého 

Smokovca lanovkou), Veľkú a Malú studenú dolinu, Priečne sedlo, navštívili Téryho 
i Zbojnícku chatu. Keďţe v ten deň neboli 
dobré vyhliadky na počasie, z túry sme sa 
vrátili neskoro večer, premoknutí, unavení 
a riadne vyhladovaní - neskôr, ako sme 
predpokladali. Na druhý deň sme boli stále 
vyčerpaní z predchádzajúceho dňa, tak sme 
sa vyviezli vlakom na Štrbské pleso, prešli 
sa okolo jazera a nakúpili suveníry. Poobe-
de sme si zahrali spoločenské hry. Vţdy 
večer sme mali svätú omšu v malej kaplnke 
vedľa penziónu. 
Hoci výlet trval krátko, bol to neuveriteľný 
záţitok – odporúčame ho všetkým, najmä 
tým, ktorí sa uţ dlhšie rozhodujú, či majú 
(ne)ísť. Nebojte sa, choďte. Oddýchnete si, 
zabavíte sa, spoznáte super ľudí. Jednodu-
cho - zaţijete ten najlepší tábor vôbec, 
v ktorom celé dni panuje veselá atmosféra 

a niet čo i len jednej chvíle, kedy by ste sa nudili.                 - V. Šuranová, D. Vlachovič - 

Foto archív:  Túra na Téryho chatu 

Týţdňový „tradičný“ letný farský tábor pre mládeţ bol tento rok 
od 3.8 do 9.8.2014. Bývali sme na chate nad obcou Haligovce, v 
krásnej prírode Pieninského národného parku. 

Foto archív:  Haligovce 

Foto Fandel:  Posviacka kostola v Klčovanoch 


