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PRI STOLE 
Občas sa nám stane, ţe sa nám nepáči jedlo 
na obed, na 
večeru alebo 
moţno aj to, čo 
nájdeme pod vianočným 
stromčekom. Prečítajte si, čo 
urobil chlapček v nasledujúcom príbehu: 
Otec poprosil syna o modlitbu pred jedlom. 
Keď sa Janko pozrel, čo mama pripravila 
pre celú rodinu, zhlboka sa nadýchol. Zložil 
si ruky, sklonil hlavu a úprimne sa modlil: 
„Pane, aj keď toto jedlo nemám rád, 
ďakujem Ti zaň – a aj tak ho s láskou zjem. 
Amen.“ No a s úsmevom sa pustil do 
pripraveného jedla.                -G. Čavarová-  

Našim deťom 

PRIPRAVUJEME 

 Spevokol Štefanskú zábavu, 

 Deti/mládeţ „Dobrú novinu“ (moţno 
stihnú aj jasličkovú poboţnosť), 

Bliţšie: www.faraboleraz.webnode.sk  

DEŇ RODINY 
Dňa 19.10.2014 sa v našej farnosti konal Deň rodiny. 

Tí, ktorí prišli a rozhodli sa takto zmysluplne stráviť ne-
deľné popoludnie, určite neobanovali. 

Tento rok sa Deň rodiny konal v telocvični ZŠ 
v Boleráze. Pri vstupe do školy nás vítali dievčence animá-
torky Janka, Danka, Saška a Gabika. Jednotlivých členov 
rodiny dekorovali rovnako farebnými menovkami. Telo-
cvičňa bola pestro vyzdobená a šatňa pred ňou sa premeni-
la na recepciu, kde sa zúčastnení mohli ponúknuť koláčik-
mi a čajíkom. 

Náš duchovný otec otvoril túto milú akciu niekoľkými 
peknými myšlienkami o rodine. Všetkých privítal, zaţelal 
nám poţehnaný čas a odovzdal slovo Janke, ktorá celé 
popoludnie moderovala. 

Pripravené disciplíny zaujali malých i veľkých. Neve-
rili by ste, koľko zábavy sa dá zaţiť napríklad pri triafaní 
loptičiek do vedierok rôznych veľkostí. Súťaţné úlohy 
však neboli len o zručnosti, ale aj o vedomostiach. Takţe 
mnohí sme si zopakovali základné otázky z katechizmu. 

Po absolvovaní všetkých disciplín sme mali prestávku 
na občerstvenie, zatiaľ čo animátorky spočítavali body 
jednotlivým rodinám. Na koniec nasledovalo vyhodnote-
nie: prvé miesto získala rodina Kučerová, druhé Pinčeková 
a tretie Mackovčínová. Prví traja si odniesli spoločenské 
hry a všetci zúčastnení dostali tašku plnú dobrôt pre celú 
rodinku. Domov sme odchádzali s úsmevom na tvári a 
myslím si, ţe tento spoločne strávený čas bol pre kaţdú z 
rodín skutočne poţehnaný. 

V mene všetkých rodín chcem poďakovať duchovné-
mu otcovi a animátorkám za čas, ktorý venovali nám 
a príprave Dňa rodiny. Chcela by som povzbudiť aj ostatné 
rodiny, aby si budúci ročník tejto super akcie nenechali 
ujsť a urobili radosť sebe i svojim deťom. 

-Z. Pinčeková- 

CHARITA INFORMUJE 

Dňa 5.10.2014 sa uskutočnila akcia s krycím názvom 
Plachtiaci orol. Okolo tretej hodiny stredoeurópskeho času 
sa stretla hŕstka odváţlivcov a odhodlancov, ktorí napriek 
nepriaznivému veternému počasiu neváhali vyraziť na 
štartovaciu plochu bolerázskeho vesmírneho výskumného 
programu s cieľom vypustiť na obeţnú dráhu svoje podo-
mácky skonštruované alebo zakúpené šarkany. Áno, uhád-
li ste – konal sa druhý ročník farskej šarkaniády. 

Uţ pred farou, kde mali deti zraz, sa ozývala radostná 
vrava. Rodičia, ktorí sa prišli s ratolesťami zabaviť, boli 
zasa spokojní, ţe neprší. Presunuli sme sa teda na štartova-
ciu plochu - na roľu za dedinou. Po príchode na miesto 
deťom nechýbala energia na naháňanie sa so šarkanmi. 
Rýchlosť vetra bola kolísajúca, preto bolo treba vystihnúť 
správnu chvíľu, aby sa šarkan odlepil od zeme. Deti sa 
nevedeli dočkať. Kaţdý si niesol toho svojho šarkana a 
dúfal, ţe vyletí najvyššie. 

Bolo veľkým záţitkom sledovať ako vzlietli. Šarkany 
sa predvádzali jeden pred druhým. Rozprávkové, strašidel-
né, veselé, ruţové i čierne. Niektoré boli natoľko sofistiko-
vané, ţe ich bolo moţné riadiť zo zeme. ,,Kormidelníkov“ 
bolo mnoho a kaţdý predvádzal svoju techniku riadenia 
a letu. Z diaľky si mohol ktokoľvek pomyslieť, ţe sa koná 
súťaţ alebo vzdušné súboje šarkanov. No v skutočnosti to 
bolo naopak: akcia sa konala v duchu ,,kaţdý je víťaz“, 
a preto sa tohtoročná šarkaniáda všetkým veľmi páčila.                                     

-S. Izrael- 

KNIHA JÓB 

Biblické okienko 

V potulkách Bibliou sa dostávame 
k prvej knihe zo siedmich múdroslovných 
kníh. Kniha Jób je jeden z najaktuálnejších 
spisov Biblie, ktorý i po toľkých stáročiach 
nezostarol a môţe ešte mnoho povedať aj 
modernému čitateľovi. 

O čom hovorí? Kniha Jób je pomenova-
ná podľa hlavnej postavy. Jej pôvod sa vo 
všeobecnosti kladie do obdobia medzi 
5. a 3. stor. pred Kr. Pôvodne bol Jób uzná-
vaným bohatým človekom. Kniha začína 
rozhovorom Boha a diabla, ktorý tvrdí, ţe 
Jób si uctieva Boha len preto, ţe ho poţeh-
náva. Keby mu zobral majetok, zlorečil by 
Bohu. Boh postupne dovoľuje diablovi zo-
brať Jóbovi majetok, potom deti a nakoniec i 
zdravie. Kniha sa usiluje riešiť záhadnú 
otázku, prečo trpí spravodlivý človek a ako 
sa má voči dobrému a svätému Bohu sprá-
vať človek postihnutý utrpením. Táto téma 
sa v knihe rozoberá umeleckým spôsobom 
vo forme dialógov trpiaceho Jóba s jeho 
tromi priateľmi Elífazom, Bildadom 
a Sófarom o záhade utrpenia a o príčinách 
všetkého zla, ktoré Jóba stihlo. Podľa názoru 
starého semitského sveta, ktorého predstavi-
teľmi sú Jóbovi priatelia, utrpenie 
a nešťastie sú vţdy trestom za hriechy. Proti 
tomuto všeobecnému presvedčeniu, ktoré 
trvalo aţ do čias Pána Jeţiša, sa Jób vzpiera 
a vyhlasuje, ţe nie je hriešny, takţe jeho 
nešťastie nemoţno vysvetliť na základe 
tézy, ţe utrpenie je trestom za hriechy. Vo 
svojej sebaobrane sa Jób búri a stavia sa 
dokonca aj proti samému Bohu. Do drama-
tického priebehu diskusie zasahuje Elíhu 
a pripomína, ţe utrpenie má za cieľ nielen 
potrestať, ale aj vnútorne očistiť človeka, 
pričom skúša jeho cnosť a zdokonaľuje ho. 
Na druhej strane však Elíhu upozorňuje 
Jóba, ţe pri svojej sebaobrane prekročil 
správnu mieru svojou prílišnou sebadôve-
rou. Zdôrazňuje tieţ dôleţitosť Boţej bázne, 
ako aj to, ţe Boţia prozreteľnosť riadi všet-
ko dobre, i keď sú jej plány nevyspytateľné. 
Spor ukončuje sám Boh, ktorý vo svojej reči 
poukazuje na divy svojej všemohúcnosti, 
ako sa javia v prírode, a zároveň pripomína, 
ţe človek má byť skromný vo svojich úsud-
koch, aj keď mu treba zdanlivo nezaslúţene 
trpieť.  

Príbeh trpiaceho Jóba sa končí Boţím 
poţehnaním, takţe Jób nadobúda omnoho 
viac majetku a detí, ako pred skúškou. Defi-
nitívne riešenie ťaţkého problému utrpenia 
v Knihe Jób moţno zhrnúť do týchto slov: 
úplná dôvera a odovzdanosť do Boţej vôle. 
Takýto postoj sa zakladá na presvedčení, ţe 
záhadné a nepochopiteľné utrpenie človeka 
je súčasťou múdreho a spásneho Boţieho 
plánu.                                                    -MV- 

Zrnká múdrosti z knihy Jób 

  Nahý som vyšiel z lona svojej matky 
a nahý sa ta vrátim. Pán dal, Pán vzal, nech 
je Pánovo meno zvelebené! (1,21) 

  Načo je ţivot človeku, ktorému je skrytá 
jeho cesta? (3,23) 

 Azda máme len dobré brať od Pána a zlé 
prijať by sme nemali? (2,10)  

  Trestom Všemocného nepohŕdaj! On 
udiera, ale aj obväzuje, raní, no jeho ruky 
liečia aj. (5,18) 

O nás, pre nás 

Druhú novembrovú sobotu sme 
v Kostole sv. Jakuba, u františkánov 
v Trnave, poďakovali Bohu za všetkých 
dobrodincov, ktorí prostredníctvom Trnav-
skej arcidiecéznej charity pomáhajú akým-
koľvek spôsobom zmierniť ľuďom ich ne-
ľahké situácie. Svätá omša bola teda obeto-
vaná aj za bolerázskych farníkov prispie-
vajúcich najmä Prvopiatkovou potravino-
vou pomocou. Spolucelebroval náš pán 
farár Marián Vivodík a jeho slová, ktoré 
počas homílie zazneli, boli odrazom stále 
aktuálnej potreby pomáhať tam, kde je du-
chovná, ale aj hmotná bieda. Priebeh sv. 
omše a krátky program spestril náš spevo-
kol SiNaj. 

Burza sezónneho šatstva bola príkla-
dom viacnásobnej pomoci. Tí, ktorí 
v sobotu 15.11. prišli do pastoračného cen-
tra, si mohli vybrať niečo na oblečenie 
a zároveň svojím dobrovoľným finančným 
darom prispieť k šíreniu charitného diela 
v obci. Ďalšou dimenziou akcie bolo daro-
vanie zostalého šatstva chudobným ľuďom 
vyuţívajúcim sluţby Centra pomoci člove-
ku Trnavskej charity v Trnave a chlapcom 
v komunite Cenacolo v Kráľovej pri Senci. 

Na mikulášsku sobotu sme sa v pasto-
račnom centre stretli stráviť adventný čas 
v duchu rodiny okolo jedného veľkého 
stola. Zo svojich domovov prišli farníci 
z Boleráza aj z Klčovian a niektoré ţeny sa 
zastavili cestou z Večeradla Fatimskej Pan-
ny Márie. V milej atmosfére sme sa mohli 
porozprávať a občerstviť dobrotami, čají-
kom, či vareným vínkom. Silný príbeh člo-
veka, nad ktorým „lámali trstinu“ snáď 
všetci ľudia z jeho okolia, jeho následný 
obrat k Bohu a cestu, ktorou kráča dnes, 
sme si pozreli vo filme nesúcom jeho meno 
Goran. Adventný večer bol akousi symbo-
likou tohto nádherného času, ktorý nám 
Boh ponúka. Niesol radosť z prítomnosti 
našich blíţnych, ale aj bolesť na radosť 
premenenú, ktorú sme mohli s hrdinom 
filmu precítiť. Niesol radosť z blíţiacich sa 
Vianoc, ale aj bolesť, ktorú podstupuje 
kaţdé dobré dielo.                    -S. Pobiecka- 

Foto MV: Súťaženie detí  

PÚŠŤANIE ŠARKANOV 

 
 

Šťastné a veselé 
Vianočné dni nám ponúkajú veľa krás-

nych chvíľ a myšlienok na zamyslenie. 
Medzi ne patrí aj myšlienka o budovaní 
vzťahov. 

Moderná technika vytláča zo sveta nie-
len vianočné pohľadnice, ale aj vzájomné 
vzťahy. Ľudia dnes spolu menej komuni-
kujú priamo, viacej si volajú a hlavne 
mladí ľudia si píšu cez facebook. Menej ich 
je vidieť hrať sa na ulici. Aktivity na fare sú 
poznačené tým, ţe deti zostávajú radšej 
doma pri počítači v teplej izbičke. 

Vianoce akoby nám ukazovali pravé 
hodnoty ţivota, ktoré sú vo vzťahoch. Pod-
ľa nich budeme nakoniec aj súdení. Hlav-
ným zákonom je zákon lásky. Na prvom 
mieste má byť vzťah k Bohu a potom aj tie 
naše vzťahy. A o tom nám krásne hovoria 
Vianoce. 

Tým, ţe Panna Mária mala správny 
vzťah s Bohom, vedela si ustráţiť aj ostatné 
vzťahy - s Jozefom, Betlehemčanmi, pas-
tiermi. Vieme si ţivo predstaviť, ako by to 
znášali niektorí ľudia dnes. Najprv by vyna-
dali Betlehemčanom a potom by sa poháda-
li navzájom. Mária by vyčítala Jozefovi 
neschopnosť vybaviť ubytovanie, on by jej 
to vrátil, ţe ktovie čo sa jej to snívalo o tom 
dieťati a ktovie či to bude Boţí syn, keď sa 
o neho Boh očividne nepostaral. Keby prišli 
do tejto atmosféry pastieri, moţno aj im by 
sa ušlo z nervozity, ţe idú neskoro. Nako-
niec by bol asi na vine sám Boh. On teda aj 
bol, ţe sa chcel narodiť v maštaľke. 

Nemá to veľa logiky, ak sa má nový 
kráľ a navyše Boží Syn narodiť 
v maštaľke. Moţno aţ neskoršie, keď Pan-
na Mária počúvala svojho syna ako vyuču-
je o skromnosti, pochopila, prečo sa chcel 
narodiť v obyčajnej maštaľke. Aj nám 
nie sú niekedy veci jasné hneď. Potrebuje-
me na to čas a hlavne byť vnímaví, lebo 
potom by sme to vôbec nemuseli pochopiť. 
Tým, ţe v modlitbe Panna Mária odovzdala 
všetko Bohu, pocítila, ţe Boh to tak chce. 
Moţno nechápala, ale prijala. Preto si za-
chovala pokoj vo svojom srdci. Preto sa 
dokázala usmievať na Jozefa a aj Betlehem-
čanom nič neodvrkla. A pastieri mohli mať 
doţivotný záţitok zo svätej rodiny 
a atmosféry, ktorá vládla v tejto maštaľke 
v tú zvláštnu noc. 

Je čas darčekov, ale nesmieme zabud-
núť, ţe najkrajším darčekom pre blíz-
kych sme my sami. Darmo by sme niekoho 
zahrnuli darmi, keď v zápätí by sme nemali 
pre neho čas. V jednej piesni sa spieva, ţe 
kaţdý deň sú Vianoce. Záleţí od nás, ako sa 
budeme rozhodovať, čomu dáme prednosť. 
Či si budeme chrániť vzťah s Bohom a 
vzťahy v rodine, alebo sa necháme unášať 
prúdom doby. Prajem Vám, aby ste doká-
zali každý deň prežívať nanovo pokoj, 
ktorý nám priniesol Pán Ježiš.          -MV- 

Spomíname... 

Naša Aliancia za rodinu sa rozhodla zre-
alizovať referendum o OCHRANE RODI-
NY, ktoré bude 7.2.2015. V súčasnosti nás 
podporuje 107 organizácií venujúcich sa 
sociálnej práci. Chceme, aby rodina zostala 
najdôleţitejšou hodnotou spoločnosti. Chce-
me nechať roz-
hodovať rodiny. 
3 kľúčové 
otázky:  
(1) Súhlasíte s 
tým, aby sa 
manţelstvom 
nemohlo nazý-
vať ţiadne iné 
spoluţitie osôb 
okrem zväzku 
medzi jedným 
muţom a jed-
nou ţenou?  
(2) Súhlasíte s 
tým, aby párom 
alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia 
nebolo umoţnené osvojenie (adopcia) detí a 
ich následná výchova?  
(3) Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyţa-
dovať účasť detí na vyučovaní v oblasti se-
xuálneho správania či eutanázie, ak ich rodi-
čia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom 
vyučovania? 
Hrozí nám niečo? 

Sledujúc zahraničie, kde sa nátlak ne-
zastavuje, ale stále pokračuje 
od registrovaných partnerstiev, cez 
"manţelstvá" homosexuálov a adopcie 
detí aţ po tresty za vyslovenie svojho 
názoru, po dlhej a zodpovednej úvahe zahŕ-
ňajúcej mnohé konzultácie, sme prišli k pre-
svedčeniu, ţe referendum O OCHRANE 
RODINY je nevyhnutné. 
Dnes ešte môţeme... 

Sme si vedomí veľkosti tohto kroku, av-
šak uvedomujeme si aj to, ţe dnes ešte 
môţeme tieto kľúčové hodnoty brániť, 
zajtra môţe byť neskoro. Ako náhle totiţ 
povolíme registrované partnerstvá, kvôli 
európskym súdom im musíme priznať 
takmer rovnaké práva, ako manţelstvu, 

Slovo čitateľovi:Slovo čitateľovi:  

vrátane adopcií. 
Nechceme experimenty na deťoch 

Ponúkame Slovensku moţnosť odmietnuť 
sociálne experimenty s deťmi a rodinami. Ţiad-
ne iné spoluţitie, okrem zväzku medzi jedným 
muţom a jednou ţenou sa nemôţe nazývať 
manţelstvom, ţiadni dvaja otcovia nenahradia 
matku ani dve či tri matky nenahradia otca. 
Zároveň sme presvedčení, ţe rodičia musia mať 

právo na výchovu 
svojich detí v súlade 
s ich hodnotami 
a presvedčením a 
škola ich nemôţe 
nútiť do vzdelávania 
v oblasti sexuálne-
ho správania či rôz-
nych kultúrno-
etických otázkach 
bez ich súhlasu. 
Sme proti násiliu a 
diskriminácii 
Bojujeme za dôleţi-
té spoločenské hod-
noty - rodinu, man-

ţelstvo a deti, za ich podporu, ochranu a zvýše-
nie právnej istoty. Sme proti akémukoľvek útla-
ku či ubliţovaniu, sme proti akejkoľvek diskrimi-
nácii. Nemyslíme si však, ţe by spoločnosť ma-
la ustúpiť poţiadavkám, ktoré neuznávajú pravý 
zmysel, prínos a jedinečnosť manţelstva ako 
najlepšieho priestoru pre výchovu detí. Ideál 
výchovy detí, v kompletnej rodine s mamou 
a otcom, je nenahraditeľný. 
Zapíšte sa do histórie, pridajte sa k nám 

Chceme a budeme chrániť rodinu, manţel-
stvo a deti pokiaľ to len bude moţné. Pridajte sa 
k nám a tvorte spolu s nami míľnik v histórii Slo-
venska! Spolu môţeme zastaviť ideológiu proti 
rodine valiacu sa Európou. 
Vedecky podloţené? 

Odborníci v oblasti psychiatrie, psychológie, 
medicíny, sociológie, biológie, alebo vyššieho 
akademického vzdelania napísali 1.6.2014 pro-
test proti rodovej rovnosti - vyjadrenia a výzvu 
ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie 
detí. Teda nejde tu o nejakých farárov, čo 
si niečo myslia. Pod týmto vyjadrením je podpí-
saných aţ 308 odborníkov. Škoda, ţe zostali 
ignorovaní štátom.                  Aliancia za rodinu 

bliţšie http://www.alianciazarodinu.sk/  
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Farnosť Boleráz, filiálka Klčovany                                             Vianočné vydanie 

JE REFERENDUM NUTNÉ? 

Téma týchto dní ... 

Na Vianoce, keď svet stíchne, nech Vám Božie dieťa vdýchne pokoj, radosť, dobrú vôľu a 
nielen v túto svätú chvíľu, ale každučký deň v roku, nech Vám stojí popri boku.         Redakcia  

Na tomto mieste sme Vám doteraz predstavovali zasvätené osoby, ktoré pochádzali z našej obce 
alebo tu pôsobili. Keďţe zoznam ţijúcich sme uţ vyčerpali, radi by sme si zaspomínali a krátko Vám 
predstavili i tých, ktorí uţ nie sú medzi nami, avšak v ţivotoch a hlavne v srdciach mnohých z nás zane-
chali výrazné, nezabudnuteľné stopy. 

Foto internet: Svätá rodina 

mailto:fara.boleraz@gmail.com
http://www.alianciazarodinu.sk/


v novozaloţenej provincii zve-
rili výchovu prvých noviciek. 
Vyznačovala sa veľkou mate-
rinskou starostlivosťou o mladé 
duše. 

Nový Slovenský štát poţia-
dal Sv. Otca o veľvyslanca. 
Nunciatúra bola zriadená 
v Bratislave a vedenie domác-
nosti u ThDr. Burzia prevzali 
sestry premonštrátky. Predsta-
venou ich trojčlennej komunity 
sa stala sestra Antónia, ktorá 
ako šikovná kuchárka preziera-
vo viedla práce na nunciatúre. 

Po zániku Slovenského 
štátu bola zrušená i nunciatúra. 
Sestru Antóniu preloţili do 
kláštora v Trnave, kde pôsobila 
v období 1945 - 50. Pri zhoto-
vovaní kostolných rúch vyuţí-
vala svoje umelecké schopnosti 
a zručnosť v ručných prácach. 

V r. 1950 po likvidácii 
rehoľných domov časť sestier 
premonštrátok pracovala v nemocnici v Likieri - práve sem prešla i sestra 
Antónia, ktorá svedomito vykonávala túto sluţbu aţ do r. 1960. V tej dobe 
váţne ochorela a liečila sa vo viacerých nemocniciach. Po zotavení praco-
vala v r. 1965 – 77 v komunite sestier v Skalici pri Litomeřiciach. Tu, 
v ústave pre postihnuté deti, preţila 12 rokov. 

V období 1977 – 98, uţ ako dôchodkyňa, ţila v komunite sestier na 
Bílej Vode pri Javorníku. Avšak jej obetavé srdce a pracovité ruky nezahá-
ľali - celých 21 rokov šila a zašívala odevy i bielizeň sestier. Posledných 
päť rokov svojho ţivota (1998 - 2003) strávila vo Vrbovom ako najstaršia 
ţijúca sestra slovenskej provincie. Odišla tíško, bez smrteľného zápasu, 
v skorých ranných hodinách 30.9.2003. 

Svojou tichou povahou, ochotou pomáhať a milým úsmevom šírila vo 
svojom okolí pokoj a radosť. To bolo ovocím jej spojenia s Bohom. Kaţdý 
deň voľné chvíle prekľačala pred svätostánkom. To praktizovala aţ do svo-
jej smrti.                                                    Odpočinutie večné daj jej, Pane!  

Sestra Antónia sa narodila v našej obci rodičom Františkovi 
a Magdaléne rod. Danišovej. Zboţní rodičia početnej rodiny vštepovali 
svojim deťom od malička zásady kresťanského ţivota, lásku k Bohu 
a k blíţnemu. Ich dospievajúca dcéra stretávala v Trnave rehoľnice 
a s obdivom ich pozorovala. Zatúţila po spôsobe ich ţivota, a preto sa 
ako 18-ročná prihlásila 
k sestrám premonštrátkam, 
ktoré viedli domácnosť otca 
biskupa ThDr. Pavla Jantaus-
cha i kňazského seminára. 

Hlavný materinec sestier 
premonštrátok bol v tom čase 
na Sv. Kopečku na Morave. 
Tam preţila prvú rehoľnú for-
máciu ako kandidátka 
v r. 1924 - 26, potom dva roky 
ako novicka a juniorka. Po 
doţivotných sľuboch v r. 1931 
zostala na Sv. Kopečku aţ do 
zaloţenia slovenskej provincie 
v r. 1939. Obetavo pracovala 
ako výborná kuchárka 
v domácnosti bratov premon-
štrátov na Probošstve 
na Sv. Kopečku. V r. 1939 
prišla do Vrbového, kde jej 
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CECÍLIA VLKOVIČOVÁ 
Cecília Vlkovičová, rehoľným menom sestra 

Antónia, sa narodila 4.3.1906 v Boleráze 
a zomrela 30.9.2003 vo Vrbovom. Patrila do 
Kongregácie sestier premonštrátok, obliečku 

mala 12.8.1926 na Sv. Kopečku u Olomouca. 
Pôsobila na Sv. Kopečku, v Trnave, 
vo Vrbovom, v Bratislave, v Likieri, 

v Slovenskej Ľupči, v Oseku, v Skalici 

u Litoměřic, v Bílej Vode u Javorníka. 

i celým Slovenskom (najmä vďaka televízii Lux a Rádiu Lumen) vytvorili 
počas deviatich dní rodinu. Rodinu, ktorá sa utieka k Matke, ktorá ţehná a 
potešuje. Naozaj s nadšením sme navštevovali chrám a vôbec nevadilo, ţe 
sme sa nemali kde otočiť, či si sadnúť. Boli sme tam, boli sme pri nej a spie-
vali: ,,Pod svoju ochranu prijmi nás, prosíme, Matička Trnavská, srdcia ti 
nesieme. Plné sú vrúcnosti, tiež prosieb úprimných. Mať naša trnavská, Sy-
novi prednes ich.” 

Počas prebiehajúcej trnavskej novény odzneli v kázňach nášho p. farára v 
našich kostolíkoch zamyslenia, z ktorých vyberáme niektoré zrnká múdrosti 
k obrazu Trnavskej P. Márie: 
(1) Obraz Trnavskej P. Márie je len kópiou originálu. Boh pouţil práve kó-
piu, pretoţe môţe pouţiť kópiu, ak chce. 
(2) Lásku Matky naznačuje aj ľavá ruka, v ktorej chýba dieťa - tým dieťaťom 
môţem byť aj ja, Matka ma chce mať pri sebe. 

(3) Slzy na tvári Matky môţu zname-
nať, ţe plače, aby bol k nám Pán mi-
lostivý. Môţu symbolizovať bolesť 
matky nad deťmi, ktoré sa večne háda-
jú o hračku. Aj my sme jej deti, ktoré 
sa hádajú o hračky (podiel na dedič-
stve, dome, pozemkoch,...). A Matka 
hovorí: „Nedokáţete sa zniesť? Aké 
ste to deti? Nespôsobujte mi toľko 
bolesti.“ 
(4) Pohľad z obrazu nás stále sleduje. 
To mamy robia, aby sa deťom nič 
nestalo. 
(5) Pravá ruka akoby chcela povedať 
STOP! Zastav sa človeče a uvedom si, 
kam speje tvoj ţivot. Moţno to vyčítať 
aj z prísneho pohľadu. Kaţdé dieťa 
predsa vie, ţe keď sa mama zamračí, 
niečo nie je v poriadku. 

(6) Na hrudi P. Márie je kríţ. Teda ide o obraz po smrti P. Jeţiša. Práve na 
kríţi počula slová: ,,Hľa, Tvoj syn!“, tu nás P. Maria prijala za svoje deti.     

- G. Čavarová- 

Trnavčania, blízke a aj ďaleké okolie Trnavy, dokonca celé Slovensko 
sa stretlo pred Matkou Boţou Trnavskou. Celých deväť dní sa mariánski 
ctitelia spájali vo vrúcnych modlitbách pred milostivým obrazom.  

V tomto roku sme si pripomenuli 70. výročie od prvej novény v Trna-
ve. V minulosti sa konala sv. omša v kaplnke Panny Márie Trnavskej 
(21.11.) na pamätný deň záchrany pred morom. Začiatkom 20. storočia 
býval Dóm sv. Mikuláša plný veriacich, avšak bez príčiny sa spomienka  
začala vytrácať, napr. na sv. omši v r. 1938, ktorú slúţil vtedy ešte kaplán 
Dr. Alexej Izakovič, bolo len 40 ľudí. V nasledujúcom roku sa pomery 
zlepšili, určite i vďaka horlivému kazateľovi saleziánovi Jánovi Hlubikovi. 
V r. 1943 sa konalo akési triduum (tri dni) a nasledujúci rok sa uţ konala 
prvá novéna. O vznik a rozšírenie novény sa zaslúţil najmä Dr. Alexej 
Izakovič (aj vďaka nemu máme modlitbu Ľútostivá kráľovná neba i zeme), 
iní kňazi a laici. Veriaci sa schádzajú medzi múrmi baziliky minor, aby 
mohli počas deviatich dní navštevovať Matku Boţiu Trnavskú, ktorá hľadí 
z obrazu síce prísnym pohľadom, ale jej vrelé srdce vypočuje prosby všet-
kých, ktorí ju hľadajú. 

Počas tohto ročníka ,,Mária, Kráľovná rodiny, oroduj za nás!"  bolo 
cítiť obnovu a vrúcnosť, akoby výročie novény bolo vzpruhou i pre dneš-
nú dobu. Kázne hlavných sv. omší o 18-tej predniesli profesori, rektori, 
biskupi, vladykovia, na procesii sa zúčastnil apoštolský nuncius v SR. 
Spoločne predstavili Máriu ako ,,hviezdu novej evanjelizácie“, ktorá uka-
zuje cestu k svojmu Synovi. Pretoţe chápajúce srdce Matky pomôţe aj v 
dnešných časoch, kedy sa po uliciach mesta šíri iný mor – mor odcudze-
nia, ľahostajnosti, sebectva a slobody. Horlivý mariánsky ctiteľ Mons. 
Dominik Tóth upozornil na praktiky rodovej rovnosti. Ukončenie novény 
patrilo arcibiskupovi Mons. Jánovi Oroschovi, ktorý pripomenul, ţe Trna-
vu všetci poznajú ako Malý Rím, ale v histórii ju volali aj mariánske mes-
to. Veď i v básni sa spomína ,,na Trnavskej veži Mária stojí na stráži“. 
Počas novény navštívil baziliku aj putovný kríţ svetových dní mládeţe, 
ktorý posvätil Ján Pavol II.. Mládeţnícky program, ktorý bol pripravený 
počas celého dňa, sa niesol v znamení radosti a úcty. 

Môţeme povedať, ţe v tomto ročníku Trnavčania spolu s okolím 

 
TRNAVSKÁ NOVÉNA V RÚCHU RODINY 

 
MILÝM ÚSMEVOM ŠÍRILA POKOJ A RADOSŤ 

Foto internet   

Foto archív: Sr. Antónia s rodinou  

Foto archív: Na 1. sv. prijímaní  

Foto archív  
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srdce sa zastavuje - uvedomíte si „uţ som tu Boţe, vďaka, ţe som to dokáza-
la“. Pri precítení toho tichého ticha, Boţieho ticha, som si uvedomila, aký je 
ţivot krásny. Prečo sme dobrí, láskaví, ľudskí, ochotní pomôcť jeden druhé-
mu, ústretoví a naozaj „kresťanskí“ iba na púti? Nie je to ţiadna výčitka, len 
myšlienka, ktorá ma napadla práve tam hore. Pane Boţe, daj nám silu, aby 

sme s Tvojou pomocou, pokojom a hlavne pokorou, prekonávali všetky proti-
venstvá tohto sveta.  

Hovorí sa, ţe svet je veľký, ale s rodákmi sa stretneme všade. I tu nás 
bolo poţehnane. Je veľmi príjemné stretnúť spriaznenú dušu a počuť rodnú 
reč. Po zostupe dolu som bola vďačná „tomu nad nami“, za jeho ochrannú 
ruku. Zostúpili sme všetci bez ujmy na zdraví. Výstup na Kriţevac, pobudnu-
tie na tomto pokojnom mieste, zamyslenie sa nad vlastným ţivotom 
a stretnutie s toľkými ľuďmi, ktorí premôţu sami seba, len aby sa na tomto 
vrchu mohli poďakovať Boţej Matičke a jej Synovi je to najkrajšie, čo človek 
môţe v Medţugorí zaţiť.  

Veľmi som sa tešila na večernú sv. omšu, na prítomných ľudí. Hoci ne-
holdujem davom, na tomto mieste mi to vôbec nevadilo. Je krásne stretnúť 
človeka, hlavne v cudzine. V Medţugorí bol taký malý Babylon – ľudia si 
však vzájomne pomáhali – skutočný balzam na dušu. 

Ďalší záţitok som mala pri výstupe na Podbrdo, kde sme sa modlili ruţe-
nec. Išli sme skupinka za skupinkou, kaţdý vo svojom rodnom jazyku - na-
padlo ma, ţe svet vari ešte nie je aţ taký zlý, keď sa toľko ľudí modlí za po-
koj, zdravie, mier vo svete, za svojich blízkych a zároveň ďakuje Pánu Bohu 
a milostivej Matke Boţej a jej Synovi za všetko dobré, čo sa nám dostáva uţ 
kaţdým ranným brieţdením. Pre toto sa oplatí ţiť, tešiť sa z kaţdodenných 
maličkostí. 

Stretnutie s Goranom bolo ďalším záţitkom – obyčajný človek, ale po 
vypočutí jeho príbehu som si povedala „celebrita“. Prepáčte mi ten výraz, ale 
to, čo prekonal, sa neodohrá ani vo filme. Viera v Boha môţe veľa, len treba 
chcieť. Veď náš Pán nám hovorí: „Proste a dostanete“ - nebojme sa naozaj 
osloviť Pána a poprosiť ho. Hľadajme pomoc a s pevnou vierou sa jej určite 
dočkáme. 

Medţugorie bolo kedysi veľmi chudobným krajom. Ľudia trpeli mnoho-
krát hladom, nedostatkom, ale mali srdcia plné – plné lásky, pokoja a chuť 
k modlitbe. Často sa utiekali k Boţej Matičke – k ich „Carice Mi-
ra“ (Kráľovnej Pokoja), ktorá vypočula ich volania. Aj pre mňa bolo toto 
miesto oázou pokoja, balzamom pre dušu. Vidieť toľko ľudí spolu - mladých, 
starých, zdravých, chorých, bielych, čiernych, dobrých i tých menej dobrých, 
ale s predsavzatím polepšiť sa, zotrvať v modlitbe, s ruţencom v rukách a na 
kolenách prosiť v rôznych jazykoch „Pane zmiluj sa a Svätá Mária, Matka 
Boţia, pros za nás hriešnych“ je niečo, čo vo Vás zostane na celý ţivot. 

Nedá mi nespomenúť miesto „Tišina“, kde sme si spomínali na zomre-
lých, zapálením kahancov a modlitbou pred Ukriţovaným Jeţišom. Stíšili 
sme sa, zamysleli sa nad našimi ţivotmi, rodinami, ţivotnými príbehmi. 
V modlitbe sme sa mohli stretnúť so svojimi mŕtvymi príbuznými, poďakovať 
sa za naše ţivoty a nezabúdať na všetky dary, ktoré sú nám denne ponúkané. 

Dni utekali ako voda – nastala nedeľa, deň nášho odchodu. Zúčastnili sme 
sa slovenskej sv. omše a obzreli sa po okolí so slovami: „Zbohom Medţugo-
rie, Pán Boh zaplať za všetko to krásne, za pokoj a Boţiu prítomnosť.“ Po 
nastúpení do autobusu mi bolo trochu smutno, ale keď Pán Boh dá zdravie 
nášmu vdp. farárovi, aby mohol zorganizovať ďalšiu takúto púť, tak moţno 
o rok zasa dovidenia. 

Z celého srdca sa chcem poďakovať vdp. farárovi Vivodíkovi, všetkým 
spolupútnikom i pánu vodičovi za krásne záţitky a bezpečný návrat domov. 
Boh ţehnaj všetkým, ktorí ste mi pripravili taký krásny záţitok, ktorý mi 
ostatne navţdy v srdci. Kráľovná pokoja ochraňuj celý svet, prosíme Ťa, pri-
hováraj sa za nás u svojho Syna a neopúšťaj nás!                          -I. Durínová- 

17.9.2014 som spolu s ďalšími pútnikmi z Boleráza, Hornej Stredy 
a Pobedíma v podvečerných hodinách plná očakávania nastúpila do autobu-
su – prvýkrát na púť do Medţugoria. Nevedela som, čo ma čaká. Bála som 
sa cesty, najmä v noci. Predstavovala som si rôzne scenáre (niekedy 
i tragické), ale povedala som si – s modlitbou v srdci vydrţím všetko. Nála-
da v autobuse bola dobrá, cestu som zvládla vďaka mnohým prestávkam 
a čerstvému vzduchu, hoci spánok nie a nie prísť. Mnoho som premýšľala 
a aj vďaka modlitbe ... sme zrazu boli na mieste. 

Ubytovali sme sa v novom penzióne Ruţa, izbičky boli malé, ale útulné 
a čisté. Po chvíľke oddychu sme sa vydali cez vinohrady (napriek tomu, ţe 
Bosna a Hercegovina je kamenistý kraj, nájdu sa tu aj vinohrady) stretajúc 
veľa domácich ľudí, ţiviacich sa stánkovým predajom svojich výrobkov 
(výšivky, med, rôzne pamiatkové predmety). Z ich tvárí vyţarovala dobro-
ta, vďaka, pokora. Išli sme na dohodnuté stretnutie s človekom, ktorý bol 
ako mladý veľmi pracovitý, zbohatol a vďaka bohatstvu sa mu úplne zmenil 
ţivot. Ţiaľ, k horšiemu. Mal rodinu, manţelku a deti, ale tým, ţe ho práca 
pohlcovala stále viac a viac, odcudzil sa rodine a napokon i sám sebe. Po 
stretnutí s terajšou manţelkou sa mu postupne zmenil ţivot. Bola kresťanka 
a on takmer neveriaci, veriac viac peniazom ako pravým hodnotám. Keďţe 
ako hovorí aj naše slovenské príslovie „Boţie mlyny melú pomaly, ale is-
te“, vďaka tejto ţene sa postupne zmenil a zistil, ţe nie bohatstvo, peniaze 
a moc, ale láska, rodina, odpustenie, pokoj, Boţia milosť a Pánovo milosr-
denstvo sú najväčšie priority v ţivote. Obohatená o jeden ľudský príbeh, 
som čakala, čo prinesie večer. 

Okolo piatej hodiny sme šli do „malého amfiteátra“, kde sa konali litá-
nie, večerné omše a adorácie. Prostredie na mňa zapôsobilo nielen počtom 
miest na sedenie, krásnou sochou Panny Márie – Kráľovnej pokoja, výzdo-
bou, ale i počtom ľudí rôznych národností, ktorí denno-denne zaplnili všet-
ky miesta (myslím, ţe okolo 5000). Keď som sa okolo seba rozhliadla, 
videla som Poliakov, Nemcov, Rusov, Čechov ... ľudí rôznej farby pleti, ale 
rovnakého vierovyznania. Večerná sv. omša pod šírym nebom a po nej 
krásne adorácie - neopísateľný záţitok, ktorý zostane v mojom srdci po celý 
zvyšok ţivota. Keď som počúvala rozprávanie a spomínanie pútnikov, ktorí 
uţ boli na tejto púti, nevedela som si to dostatočne predstaviť, ale po prvom 
večeri som vedela, o čom rozprávali.  

Na druhý deň sme skoro ráno vyrazili na výstup na Kriţevac. Prvý do-
jem bol zmiešaný – nevedela som si predstaviť, ako to zvládnem ... avšak 
nešlo o klasický horolezecký výstup, ale zastavenia Kríţovej cesty. Prosila 
som Pannu Máriu, aby ma ochraňovala a mohla som vystúpiť aţ na samý 
vrch. To miesto je plné pokoja, ľahkosti v duši a radosti zo ţivota, ale hlav-
ne vďakyvzdania nášmu Pánovi. Človek si premietne celý svoj ţivot, za-
myslí sa nad svojím konaním a naskytne sa mu priestor na spytovanie sve-
domia. Kráčate hore po kameňoch, v hlave sa vynárajú rôzne myšlienky, 
stretávate starých, ktorí ledva vládzu (v duchu sa pýtam „Boţe, kde berú 
toľkú silu?“), ľudí zmorených ţivotnými skúškami, hnaných túţbou vyliezť 
ku kríţu a milostivej soche Panny Márie – Kráľovnej pokoja. Vyjdete hore, 

 
PÚŤ DO MEDŢUGORIA 
O nás, pre nás 

Foto MV: Na vrchu Križevac  

Foto MV: Výstup na Križevac  

NÁVŠTEVA Z TURECKA 

V jedno nedeľné popoludnie 5.10.2014 k nám zavítali z cestovnej 
kancelárie Avema, aby nám predstavili Turecko z pohľadu Sv. Písma. Na 
viacerých miestach tu pôsobil sv. Pavol, ţil tu aj apoštol Ján a Panna Má-
ria. A tak sa v niektorých hlavách zrodila myšlienka: „Čo tak urobiť si na 
budúci rok púť do Turecka?“                                                   -M. Vivodík- 


