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OBJAVENÝ SVET 
Peter sa narodil slepý a jeho svetom bola 

čierna tma. Potom ho operoval veľmi dobrý 
chirurg a Peter prvýkrát 
uvidel svet. Bol to 
preňho nesmierny 
objav. Začal opäť spoznávať svet. 
Mesiac ho fascinoval. Rád sa díval na nebo 
posiate hviezdami, východ a západ slnka bolo 
niečo nesmierne krásne. Stále si opakoval: ,,Toto 
všetko je tu pre mňa?" 

Vy, čo to vidíte od malička, viete, aké je to 
všetko nádherné?                           - G. Čavarová - 

Našim deťom 

PRIPRAVUJEME 

 11.4. sviatosť pomazania chorých v kostole, 

 15.4. púť po stopách sv. Pavla do Turecka, 

 23.5. vigíliu Ducha Svätého, 

 30.5. stretnutie mladých rodín, 

 21.6. Deň rodiny, 

 cez letné prázdniny tábor pre deti. 
Bliţšie informácie: fara.boleraz@gmail.com  

DOBRÁ NOVINA 
Za noci chladnej, keď Betlehem spal, 

Anjel dobrým ľuďom zvestoval  ... 

Aj takýmto veršom sa koledníci počas vianoč-
ného obdobia prihovárali rodinám. Angelika, Jan-
ka, Lucka, Lenka, Veronika, traja Martinovia, Ma-
túš a Marcel zaţili počas tohtoročnej koledníckej 
jazdy našou obcou veľa zábavy a smiechu. Koledo-
vaním a spevom potešili 24 rodín. Verše a piesne 
zazneli aj v oboch našich chrámoch. Koledníci 
vyzbierali 960 €, ktorými sme prispeli na projekty 
pomáhajúce v Juţnom Sudáne, Etiópii a iných 
krajinách Afriky. Na Slovensku sa celkovo vyzbie-
ralo 62.284,16 €.  

Moje poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomoh-
li zrealizovať tento ročník. Úprimne ďakujem naj-
mä za ich čas a ochotu pomôcť.       - G. Čavarová - 

ŽIVOT NAŠEJ FARNOSTI 

     STOLNÝ HOKEJ: V tomto roku sa stretlo 
na majstrovstvách farnosti v stolnom hokeji se-
dem chlapcov. Na prvých miestach sa umiestnili: 
1. L. Neštický, 2. O. Cako, 3. M. Silný. Výhercom 
gratulujeme, porazeným dávame nádej. O rok 
budú silnejší.                                    - M. Vivodík - 
 

     BIBLICKÁ OLYMPIÁDA: V tomto roku 
sme v našej farnosti hostili súťaţiacich v Biblickej 
olympiáde zo štyroch farností. V neľahkej súťaţi 
si svoje sily zmeralo spolu 5 druţstiev. Do ďalšie-
ho kola postupovalo len prvé muţstvo, ktoré bolo 
v tomto roku zo Smoleníc. Počas sv. omše som 
poukázal na to, ţe nie je dôleţité vyhrať či per-
fektne ovládať Sv. písmo. V skutočnosti vyhráva 
ten, kto sa dokáţe v beţnom ţivote podľa Sv. 
písma riadiť.                                     - M. Vivodík - 
 

     OKIENKO PRE BIRMOVANCOV: Vo 
farnosti naďalej prebieha príprava pre birmovan-
cov, avšak niektorí to uţ vzdali. Za jednotlivé 
aktivity dostávajú birmovanci kredity, raz me-
sačne bývajú spoločné stretnutia. Intenzívnejšia 
príprava nastane po prázdninách a mala by trvať 
do leta, kedy by mala byť sviatosť birmovania. 

Birmovancom prajeme výdrţ a otvorené srdce 
pre pravdu evanjelia.                       - M. Vivodík - 
 

     MLÁDEŢNÍCKE STRETNUTIA: Od 
januára sa kaţdý piatok konajú na fare mládeţníc-
ke stretká, otvorené pre všetkých mladých v našej 
obci. Je to vţdy veľmi príjemný začiatok víkendu. 
Môţeme tam stretnúť fajn ľudí, porozprávať sa, 
zaţiť veľa zábavy pri hrách. Snaţíme sa o to, aby 
sme náš čas venovali aj spoznávaniu Boha ako 
nášho Otca, ktorý nás nekonečne miluje. Stretnu-
tia mávajú zaujímavé témy, ku ktorým má kaţdý 
čo povedať. Naša skupina zatiaľ nie je veľká 
a veľmi radi privítame nových stretkárov.  

- A. Cintavá - 
 

     STRETNUTIE PO BIRMOVKE: 9. januá-
ra 2015 bolo ďalšie Pobirmovanecké stretko. Spo-
ločne sme si zopakovali vstupný test na birmovku 
a pripomenuli si naše „hviezdne“ odpovede 
z predchádzajúcich dvoch birmoviek (o ktoré 
nebola núdza). S pánom farárom sme sa rozpráva-
li o tom, čo sme na birmovke dostali, o daroch 
Ducha Svätého. Naše stretnutie sme ukončili stol-
ným futbalom a inými spoločenskými hrami.                                                      

- D. Belicová - 

KNIHA ŽALMOV 
Biblické okienko 

O veľkej dôleţitosti tejto knihy 
v kresťanskej liturgii svedčí pouţitie ţalmov 
najmä v slávení Eucharistie, vo vysluhovaní 
sviatostí a v liturgii hodín. Druhý vatikánsky 
koncil pokladá ţalmové piesne a chvály za 
„hlas Nevesty (=Cirkvi), ktorá sa prihovára 
Ţeníchovi (=Kristovi)“. V Novom zákone 
z tristo citátov Starého zákona je okolo sto 
z Knihy ţalmov. 

Kniha ţalmov je zbierka 150 hebrejských 

náboţenských piesní. Slovenské slovo žalm je 
odvodené od gréckeho slova psalmós (pieseň 
so sprievodom citary, harfy...). Pre bohatý 
duchovný obsah biblisti právom definovali 
Knihu ţalmov ako „Starý zákon v malom“. 
Ţaltár bol po Novom zákone prvou z biblických 
kníh, ktorú celú preloţili do staroslovienskeho 
jazyka. Niektoré preklady sa nezhodujú 
v číslovaní ţalmov, aby sa vyhlo nedorozume-
niu, uvádza sa niekedy v zátvorke príslušné 
číslo ţalmu v Septuaginte a vo Vulgáte. 

Ţalmy majú rozličných autorov. Najviac 
ich napísal kráľ Dávid (73-krát), ktorý ustano-
vil chrámový spev. Ďalšou zbierkou sú ţalmy 
synov Koreho, ktorí slúţili v chráme ako stráţ-
covia a speváci. Témou týchto ţalmov je ospe-
vovanie chrámu, posvätných úkonov a osudov 
národov. Asafove ţalmy sú pripisované Asafo-
vi, hlavnému spevákovi za čias kráľa Dávida. 
Okrem 34 ţalmov všetky ostatné majú svoje 
nadpisy s rozličným významom. Tieto nadpisy 
označujú autorov, okolnosti, literárny druh, 
pokyny pre prednes či liturgické pouţitie. Kni-
ha ţalmov vznikla v 5. aţ 2. stor. pred Kr. 
Z literárneho pohľadu by sme niektoré ţalmy 
mohli nazvať chválospevmi, ţalospevmi, krá-
ľovskými či poučnými ţalmami, historickými 
a kultovými. 

V protiklade k pohanským boţstvám, ktoré 
sú mŕtvou hmotou, Boh ospevovaný ţalmami 

je ţivý Boh a zdroj všetkého ţivota, Boh od 
vekov aţ naveky. Má vzťah k svetu 
a k človeku, ktorý sa prejavuje v prírode, deji-
nách, chráme a Izraeli. V ţalmoch prevláda 
staroveká predstava o svete a o posmrtnom 
osude jednotlivcov. Hovorí sa, ţe všetci mŕtvi 
bez rozdielu zostupujú do podsvetia (hebr. šeól 
= ríša mŕtvych), kde existujú akýmsi tienistým 
ţivotom, ďaleko od Boha. Sú tu však aj názna-
ky odmeny v posmrtnom ţivote. Z teologického 
hľadiska sú dôleţité najmä tzv. mesiášske ţal-
my, v ktorých sú náznaky o budúcom Mesiášo-
vi. Sám Jeţiš Kristus citoval niektoré texty 
ţalmov s vyhlásením, ţe sa splnili v jeho osobe. 
Aj novozákonní svätopisci sa často odvolávajú 
na ţalmy, aby dokázali, ţe Jeţiš z Nazareta je 
Mesiáš. 

Sám Kristus určite recitoval ţalmy vo svo-
jom súkromnom ţivote, ako aj na svojich kaţ-
doročných pútiach do svätého mesta, či pri 
slávení ţidovskej Paschy. O kráse ţalmov, 
v ktorých neraz vidíme akoby na dno duše, sa 
môţeme presvedčiť z nasledujúcich citátov. 

- M. Vivodík - 

Foto G. Čavarová: Koledníci  

BUDUJEME A OPRAVUJEME 

V súčasnosti sa na objektoch farnosti robia skôr 
práce udrţiavacieho charakteru – spod novo zakry-
tej strechy fary sa odviezol prebytočný materiál 
z povaly, ktorý tam bol roky, moţno desaťročia 
odkladaný a nemal ţiadnu hodnotu. Náš dôstojný 
pán sám opravil a obnovil povrchovú omietku časti 
oplotenia a tieţ náter konštrukcie prístrešku pri 
budove fary, kde sme zakúpili a vymenili sklolami-
nátovú krytinu. 

Na kostolíku v Klčovanoch plánujeme výmenu 
strešnej krytiny, prebieha výberové konanie na 
dodávateľskú firmu a typ pálenej krytiny. Novým 
riešením chceme odstrániť i stálu a vysokú vlhkosť 
vzduchu v kostole v Boleráze. 

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sú nápomocní 
duchovne i hmotne pri ţivote vo farnosti: Prajem 
Vám všetkým poţehnanie Vzkrieseného Krista. 

- Š. Porubčan - 

KRSTY: 18  

 do 1 r.:17  

 nad 7 r.:1 

Boleráz  16 
 

Cudzí       2 

Chlapci  10 
Dievčatá  6 

Chlapci    0 

Dievčatá  2 

POHREBY: 32 

 zaopatrených           22 

 nezaopatrených       10 

Boleráz  25 
                

Klčovany 7 

Muţi      11 
Ţeny      14 

Muţi        4 

Ţeny        3 

SOBÁŠE: 1 Boleráz    1 Klčovany 0 

1. SV. PRIJÍMANIE 

 15 detí 

Boleráz    8 Klčovany 7 

BIRMOVANCI 0 

VYSTÚPENÍ Z CIRKVI 0 

NÁBOŢENSTVO 151 ţiakov zo 179 (tj. 84 %) 

ŠTATISTIKA NA KONCI ROKA 2014 

Zrnká múdrosti z knihy Ţalmov 

 Ukáţeš mi cestu ţivota. U teba je plnosť 

radosti, po tvojej pravici večná slasť. (16,11) 

 Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán. Pre mňa niet 

šťastia bez teba.“ (16,2) 

 Pán je môj pastier, nič mi nechýba. (23,1) 

 Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túţi 

tvoje srdce. Pánovi zver svoje cesty a jemu 

dôveruj, on sa uţ postará. (37,4) 

 Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, 

čo ho stavajú. (127,1) 

INZERCIA 

    Predám 3-izbový byt v Boleráze 0908 584 122 

Každý kríž má svoj zmysel 
V tomto čase sme viacerí dostali veľkonočné po-

zdravy. V nich nám priali milostiplné a pekné preţitie 
sviatkov. Aké budú, záleţí aj na nás. V Písme sa pek-
ne hovorí, ţe čo človek zaseje, to bude aj ţať. Ak sme 
siali nervozitu, čas trávili zväčša pri televízii či počí-
tači, tak nemôţeme očakávať dobrú úrodu. 

Nielen Vianoce sú radostnou zvesťou. Ešte viac 
je ňou Veľká noc, v ktorej si pripomíname víťaz-
stvo Jeţiša Krista nad smrťou a hriechom. Jeho 
víťazstvo sa stáva víťazstvom kaţdého, kto chce pri-
jať jeho vykúpenie. Cesta k tomuto víťazstvu nebo-
la ľahká a nie je ľahká ani dnes. Pripomíname si ju 
v pôstnom období hlavne v modlitbe kríţovej cesty. 
Vieme, ţe nás na ňu Pán Jeţiš pozýva. Kto chce ísť 

za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríţ 
a nasleduje ma. Mnohí si mylne myslia, ţe Pán chce 
pre nás utrpenie. Akoby si nevšimli druhú časť vety- 
a nasleduje ma. Sv. Peter píše vo svojom liste: 
„Kristus trpel za vás a zanechal nám príklad, aby sme 
kráčali v jeho šľapajach“. Je povzbudzujúce, ţe On 
nám uţ prešliapal cestu. On vie, čo znamená byť 

opustený, nespravodlivo odsúdený, odloţený ako 
niekto, s kým sa uţ neráta. Toto preţíval pri odsúde-
ní Pilátom. On vie, čo znamená niesť ťarchu kríţa, 
keď si matka nevie poradiť s dieťaťom, keď prichádza 
zvesť o chorobe. Keď Jeţiš bral kríţ na plecia, myslel 
na nás a naše kríţe. Chcel nám ukázať, ţe kaţdý kríţ 
má svoj zmysel. On vie, čo znamená byť slabý 
a padať napriek tomu, ţe sme si povedali, ţe uţ sa to 
nestane. On vie a mali by sme to vedieť aj my, ţe tam, 
kde nás všetci opustia, je nablízku Matka a sám 
Pán Jeţiš. On vie, aký je to pocit, keď vám niekto 
pomáha len preto, ţe musí. Takto mu pomáhal Ši-
mon z Cyrény. Pozná aj to, keď vás niekto ľutuje 
a pritom práve on je príčinou vašej bolesti. Jeţiš 
vie, ako sa cíti človek bez dôstojnosti, ktorý je na 
posmech a nič neznamená. Tak sa cítil, keď mu 
stŕhali šaty. Vie, čo znamená byť nehybný na lôţku 
kríţa, odkázaný na pomoc iných. Vie, čo je bolesť. 
Prenikala mu aţ do špiku kostí. A to nielen tá telesná, 
ale aj duchovná. Vie, čo je to nevďačnosť, výsmech, 
provokácie. Vie, čo preţíva človek v posledných 
chvíľach ţivota. Vie, čo je znechutenie, ale nepo-
znal beznádej. Mal nádej a dáva ju aj nám. Toto všet-
ko zaţil na kríţovej ceste, všetko len kvôli človeku, 
aby ním pripravené miesto pre nás v nebi nebolo zby-
točné. 

„Kde je Boh, keď toľkí sú hladní, bez domova, 
chorí?“ pýtajú sa mnohí. Písmo odpovedá, ţe je 
v nich. „Bol som hladný, smädný, pocestný, chorý, 
vo väzení.“ A upozorňuje nás, ţe práve podľa toho, 
ako vieme milovať, budeme aj súdení.  

Šťastie človeka prechádza cez obetu. Ak sa 
nenaučíme obetovať pre iných, uţ teraz sme ţivot 
prehrali. Moţno získame bohatstvo, uznanie iných, 
moc, ale nikdy nebudeme úplne šťastnými. Jeţiš je 
náš pokoj, ako to hovorí sv. Pavol v liste Efezanom. 

Nech Kráľ pokoja daruje všetkým čitateľom, 
a to nielen v tomto veľkonočnom čase, svoj pokoj! 

- M. Vivodík - 

PETRONELLA OSTATNÍKOVÁ Predstavujeme Vám...... 

pokračovanie na ďalšej strane 

Petronella Ostatníková, rehoľným menom sestra Christiana, 

sa narodila 3.3.1917 v Boleráze a zomrela 19.8.1980 

v Slovenskej Ľupči. Do Kongregácie Dcér sv. Františka 

z Assisi vstúpila 7.8.1934 v Bratislave - Prievoze. Obliečku 

mala 16.7.1936, prvé sv. sľuby zložila 15.8.1938 a večné 

15.8.1943. Pochovaná je vo Zvolene, v kruhu svojich spolu-

sestier, ktoré ju predišli do večnosti. 

Preţívame rok zasväteného ţivota. To, ţe ho 
svätý otec František vyhlásil, nie je náhoda. Je to pre 
nás všetkých milostivý čas. Boţie pozvanie, aby sme 
znovu objavili krásu tohto veľkého Boţieho daru, je 
zábleskom neba tu na Zemi. Aby sme dostali silu 
a odvahu odpovedať na túţbu Boţieho srdca po kaţ-
dom jednom z nás. 

V dejinách cirkvi môţeme vidieť úţasnú pestrosť 
a rozmanitosť foriem zasväteného ţivota, pričom 
kaţdý rád je nádhernou odpoveďou na Boţie volanie, 
na potreby konkrétnej doby. Nemusí ísť pritom 
o veľké činy, ale jednoducho o to, vyjsť zo seba 
a dať svoj ţivot do sluţby lásky Bohu a blíţnym. 
Byť svetlom v temnotách, darovať teplo tým, ktorí 
mrznú, venovať lásku tým, ktorí nemajú nikoho, kto 
by sa ich ujal, sprevádzať na poslednej ceste tých, 
ktorí stoja pred bránami večnosti, prinášať nádej 
a povzbudenie ľuďom, ktorí sú v bezvýchodiskových 
situáciách alebo prechádzajú ťaţkými skúškami. Mať 
súcit s tými, ktorí sú v srdci hlboko zranený. Duchov-
né povolania sa nedajú vynútiť. Nie je moţné pove-
dať, ţe idem do rádu, pretoţe som presvedčený, ţe 
tam všetko nájdem. Rozhodnúť sa pre zasvätený 
ţivot ostane vţdy odváţnym činom a záhadným 
tajomstvom, ako kaţdá veľká láska. 

K Bohu vedie mnoho ciest. Aj mne bola darovaná 

Slovo čitateľovi:Slovo čitateľovi:  

milosť nasledovať Krista, svojho ţení-
cha, po jednej z týchto ciest. Mala 
som 24 rokov, keď prišlo Pánovo 
pozvanie. V tom čase som preţívala 
ťaţké obdobie vo svojom ţivote, vo 
vzťahu s mojím otcom, a to veľmi 
ovplyvňovalo aj môj vzťah k Pánu 
Bohu. Vtedy som stretla môjho dobré-
ho kamaráta, bohoslovca, ktorý ma 

pozval na evanjelizačný seminár. 
Od začiatku tohto seminára sa 
môjho srdca hlboko dotýkal Pán. 
Preţívala som jeho blízkosť ako 
nikdy predtým. Horela vo mne 
túţba po zmierení s Pánom 
a mojím otcom, po zmene ţivota. 
Zároveň som preţívala, aká ne-
smierna je Boţia láska ku mne, 
ako Boh túţi, aby sa s láskou 
mohol dotknúť mojich rán. Pán 
vypočul moje volanie a ja som sa 
s Ním, Ţivým, mohla osobne 
stretnúť vo sviatosti zmierenia. 
Bola to pre mňa v tej chvíli naj-
krajšia svätá spoveď môjho ţivo-
ta. Zaplavila ma neopísateľná 
radosť, ktorá sa ľudskými slova-

mi nedá opísať. Pán sa dotkol aj môj-
ho vzťahu s otcom. Vloţil do môjho 
srdca lásku, aby som ho mohla v jeho 
slabosti prijímať a znovu mu odpúš-
ťať. Nakoniec sa môj otec obrátil, bol 
oslobodený od závislosti, pre ktorú 
trpel mnoho rokov. Odvtedy sa vo 
mne ozývala túţba po tom, aby aj iní 
mohli spoznať Pána Boha ako Lásku, 
ako som Ho poznala ja. A Pán mi 
daroval nádherné povolanie, aby som 
mu v bratoch a sestrách, ktorí majú 
zranené srdcia, v pokore a s láskou 
slúţila. Tento rok som mala 20 rokov 
od prvých sľubov. Cesta s Pánom je 

plná dobrodruţstiev, aj keď je spo-
jená s objímaním kríţa, a ja som 
vďačná Pánovi, ţe ma na túto cestu 
pozval.                                - sr. Jana - 

Číslo: 1/2015                                                    Ročník: 5                                                                1. apríl 2015 

Farnosť Boleráz, filiálka Klčovany                                        Veľkonočné vydanie 

ZASVÄTENÝ ŽIVOT AKO DAR 

Hojnosť milostí od Zmŕtvychvstalého Krista, 

pokoj a radosť plynúce z veľkonočných sviatkov 

vyprosujú členovia redakčnej rady. 

Téma týchto dní ... 

Foto MV: Krížová cesta v Lurdoch  

mailto:fara.boleraz@gmail.com


mi milovala svoju rodinu – pri akýchkoľvek problémoch urobila všetko, čo 
bolo v jej silách, aby pomohla. Predovšetkým v ťaţkých povojnových ro-
koch, keď deti zomierali na tuberkulózu či šarlach, sa starala o deti svojich 
súrodencov. Viaceré netere a synovci jej vďačia za ţivot – v prípade ťaţké-
ho priebehu choroby sa o nich starala v nemocnici, kde práve pôsobila, aţ 
kým nevyzdraveli. Celý ţivot, predovšetkým pri príleţitosti Vianoc 
a Veľkej noci, rozposielala všetkým príbuzným pohľadnice s krátkymi 
veršíkmi. A rodina milovala ju – viacero jej súrodencov pracovalo na ţe-
leznici a mohli preto cestovať vlakom zadarmo (na tzv. „reţijné“ lístky). 
Nech pôsobila kdekoľvek, pravidelne ju navštevovali a zásobovali jedlom. 
Buď osobne nosili, alebo po ţeleznici posielali hydinu a produkty zo zabí-
jačiek, sezónne ovocie a zeleninu. I v období silnej ateizácie a sliedenia 
štátnej bezpečnosti nezabúdali na svoju sestru a tetu – súrodenci, netere 
a synovci ju i so svojimi deťmi navštevovali. Predovšetkým v Jasove bola 
pod prísnym dohľadom, všetka batoţina bola uţ pri vchode prísne skontro-
lovaná, s príbuznými sa mohla stretávať len v návštevnej miestnosti, kde 
boli kamery – témou rozhovorov mohli byť len rodinné záleţitosti. 

Sr. Christiana slúţila Kristovi – kým mohla starala sa o chorých 
a starých v nemocniciach a v sociálnych zariadeniach, pomáhala pri výcho-
ve detí a mládeţe, neskôr vo vyššom veku, keď jej zdravotný stav neumoţ-
ňoval pracovať, pomáhala modlitbami. Z myslí jej príbuzných a priateľov 
doteraz nezmizli spomienky na jej veselý smiech a šibalský úsmev a vo 
svojich modlitbách nezabúdajú ďakovať Bohu za chvíle, ktoré mohli strá-
viť s ňou, za jej lásku, o ktorej nikdy nepochybovali i za všetko, čomu ich 
naučila.                                                    Odpočinutie večné daj jej, Pane! 

Sestra Christiana sa narodila v roľníckej rodine rodičom Petrovi 
a Márii, rod. Strapákovej. Mala štyroch bratov a dve sestry. Keď zmaturo-
vala na trnavskom gymnáziu, rodičia očakávali, ţe začne pracovať 
a finančne podporovať rodinu - stredoškolské vzdelanie a maturita mali 
totiţ vysokú hodnotu a o úspešných študentov bol veľký záujem. Ona ich 
však prekvapila svojím rozhodnutím - ako 17 - ročná vstúpila do Kongre-
gácie Dcér sv. Františka z Assisi v Bratislave -Prievoze, kde po oblečení 
do rehoľného rúcha absolvovala dvojročný noviciát.  

     Pôsobila ako zdravotná ses-
tra, neskôr si urobila kurz 
a pracovala ako röntgenologický 
laborant v nemocniciach 
v Ţiline na internom oddelení, 
v infekčnej nemocnici 
v Bratislave, vo Zvolene 
a potom opäť v Ţiline. V roku 
1959 pri odsune všetkých rehoľ-
ných sestier z nemocníc bola 
premiestnená do Charitného 
domova Jasov pri Košiciach. Po 
dvoch rokoch pobytu v Jasove, 
boli viaceré sestry určené na 
prácu v Domove dôchodcov 
v Rokytnici u Přerova na Mora-
ve. S nimi odišla dňa 
11.11.1961 aj sr. Christiana. 
Pracovala tam 6 rokov, potom 
bola preloţená na Slovensko 

a pôsobila v Domove dôchodcov Hrabové pri Ţiline, kde pomáhala 
s výukou náboţenstva miestnych detí. Keď získala invalidný dôchodok, 
bola preloţená do Charitného domova v Slovenskej Ľupči, kde zomrela. 

     Svoju rodnú dedinu mala veľmi rada. Nikdy ju neobišla, keď cestovala 
do sídla rehole v Bratislave–Prievoze, trávievala tu dovolenky. Pri svojich 

návštevách sa pravidelne zastavila i na fare a v kostole. Vţdy 
„skontrolovala“ všetky ornáty, štóly, alby, rôzne liturgické odevy 
a doplnky, nádoby a predmety, ktoré sa pouţívajú pri sv. omšiach 

a rôznych cirkevných obradoch. Potom so svojimi neterami prala 
a ţehlila, opravovala a prešívala ... leštila a čistila kalichy, monštrancie, 
rôzne spony a ozdoby .... Rúcha na väčšie opravy zobrala do kláštora a pri 

ďalšej dovolenke či ceste „okolo“ priniesla buď nové alebo kompletne 
opravené. Pomáhala i pri významných udalostiach vo farnosti – napr. pri 

primičnej sv. omši vdp. Vojtecha Surového.  
Sestra Christiana bola veselej povahy, šibalský výraz a iskričky 

v očiach si uchovala aţ do konca ţivota. Veľ-
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covný deň jednotlivcom a rodinám, ktorí sa ocitli v krízovej situácii. Pra-
covníci TACH vedú evidenciu o daroch  i obdarovaných. 

Okrem toho na vývesných tabuľkách TACH (pri kostole v Boleráze 
a v Klčovanoch, v nákupnom centre) zverejňujeme osobitné potreby kon-
krétnych ľudí v núdzi (sem sa môţe prihlásiť kaţdý z Vás). Aj s Vašou 
pomocou, za ktorú ďakujeme, sme mohli pomôcť uţ mnohým ľuďom, ktorí 
sa ocitli z rôznych dôvodov v ťaţkostiach. 

Začiatkom mája 2015 plánujeme uskutočniť v pastoračnom centre burzu 
šatstva, obuvi a hračiek, koncom mája stretnutie mladých rodín. Na duchov-
né povzbudenie farníkov by sme chceli uskutočniť prvú júnovú sobotu pút-
nický zájazd na Staré Hory a prvého septembra vlakovú púť pre všetky 
vekové kategórie  do Šaštína, prvú adventnú sobotu uţ tradičné stretnutie 
farníkov pri adventnom venci. 

Teší nás, ţe sa farníci v čoraz väčšej miere zapájajú do charitatívnej 
činnosti. Úprimne ďakujeme všetkým za ich záujem pre pomoc ľuďom v 
núdzi.                                                                                    - J. Ostatníková -  

V roku 2015 plánujeme realizovať aktivity, ktorými chceme urobiť 
niečo prospešné pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc iných. Bude to pretrvá-
vajúca spolupráca s Trnavskou arcidiecéznou charitou (TACH), pre ktorú 
organizujeme pravidelné mesačné prvopiatkové zbierky potravín. Úprim-
ne ďakujeme všetkým darcom – výťaţok z týchto zbierok iste ocenili 
všetci neznámi prijímatelia. Pre tých, ktorí o tejto činnosti ešte nepočuli, 
uvádzame jej podstatu – prinesením akejkoľvek trvanlivej potraviny 
v prvý piatok v mesiaci do kostola v Boleráze (do určeného koša) mô-
ţete pomôcť ľuďom v núdzi – sociálne slabej rodine, jednotlivcovi či 
človeku bez domova, ktorým sú tieto potraviny rozdané. Ako potravi-
nový balíček ich napríklad poskytujú pracovníci TACH ľuďom, ktorí 
vyuţívajú sluţby denného centra za zapojenie sa do rôznych činností 
centra, dvakrát mesačne niektorým jednotlivcom a rodinám, kaţdý pra-

 
ČINNOSŤ CHARITY V NAŠEJ FARNOSTI 

 
SVÄTÝ FRANTIŠEK PATRÍ CELÉMU SVETU AKO LÁSKA, KTORÁ NÁM JE STÁLE PONÚKANÁ. A TÁTO LÁSKA JE NEMENNÁ.  

Foto archív: Primície V. Surového  

Foto archív: sr. Christiana  

Nicky a Sila Lee, viac ako tridsaťroční manţelia z Londýna, rodičia 4 detí, 
ktorí na tému rodičovstva a manţelstva prednášali uţ tisícom poslucháčov. 

Ak si myslíme, ţe nám do výchovy našich detí nemá kto čo hovoriť, ţe 
len my rodičia sami to zvládneme najlepšie, sme na veľkom omyle. Uţ len 
zistenie, ţe riešime podobné alebo tie isté problémy vo všetkých rodinách 
tínedţerov, je pre nás ukľudňujúce a zároveň motivujúce. "Počúvať iných 
rodičov je povzbudzujúce a nachádzať praktické návody je skve-
lé." (účastník kurzu).                                                         - J. Mackovčinová - 

To, ţe výchova našich potomkov nám nie je ľahostajná, dokázali aj 
stretnutia rodičov na kurze pre rodičov tínedţerov, ktorý moderoval náš 
pán farár. Počas piatich nedeľných podvečerov sa v pastoračnom centre 
stretávali rodičia detí od 11 do 18 rokov s cieľom pripraviť svojich tíne-
dţerov na ţivot podľa nasledujúcich tém: mať stále cieľ pred očami, napĺ-
ňanie potrieb našich tínedţerov, stanovenie hraníc, rozvíjanie emocionál-
neho zdravia a pomáhať im správne sa rozhodovať. Autormi kurzu sú 

 
KURZ PRE RODIČOV TEENAGEROV 

O nás, pre nás 
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26.12.2014 v KD v Boleráze. 
Tebe, Boţe, ktorý SiNaj(vyšší), patrí naša vďaka, ţe si z nás vytvoril 

krásne ľudské spoločenstvo. Srdečne ďakujem aj všetkým speváčkam 
a Jurajovi za ich ochotu i námahu obetovať čas a vyuţiť hudobné talenty, 
ktorými nás Pán Boh obdaril na nácvikoch a vystúpeniach. Tieţ ďakujem aj 
ich rodinám a všetkým Vám, ktorí ste našimi priaznivcami. Poďakovanie 
patrí aj vdp. Vivodíkovi, ktorý nám veľmi ústretovo vytvára podmienky pre 
našu prácu. 

Ďakujem Vám za priazeň a modlitby. 

- V. Fandel - 

Rok 2014 bol v doterajšej 4-ročnej činnosti nášho speváckeho zboru 
najplodnejší. Všetko sa to začalo 6.1. Trojkráľovým koncertom v kostole 
sv. Michala – archanjela v Bíňovciach, kde sa zbor, popri piesňach spre-
vádzaných gitarami, prvýkrát predstavil bez pouţitia hudobných nástro-
jov. Okrem mnohých účastí na bohosluţbách v bolerázskom kostole 
(veľkonočné obrady, Zoslanie Ducha Svätého, 1. sv. prijímanie a iné) sme 
si 27.4., v deň svätorečenia, pripomenuli ţivot a pôsobenie Karola Wojty-
lu v pápeţskom úrade hudobno-slovným pásmom Svätý svedok nádeje 
v chráme v Boleráze. S týmto pásmom sme sa postupne predstavili aj 
v okolitých farnostiach v Trstíne, Smoleniciach a Dolných Orešanoch. 
Prvýkrát nás videli a počuli aj diváci TV NOE 22.6., kedy bola z nášho 
kostola vysielaná nedeľná sv. omša. Účinkovali sme i na sv. omši pri prí-
leţitosti vysviacky kostolíka v Klčovanoch. 

Zatiaľ najďalej sme boli 6.9. v obci Maňa pri Nových Zámkoch 
(nitrianska diecéza) – spievali sme na slávnostnej bohosluţbe Komunity 
Gratia (jej členkou je aj sr. Jana – Silvia Kráľovičová z Bolerázu) pri prí-
leţitosti výročia úmrtia tamojšieho rodáka Viliama Hoťku. 8.11. sme radi 
prijali pozvanie SKCH v Trnave spievať na sv. omši, ktorá bola poďako-
vaním všetkým darcom z Trnavy a okolia („pobočka“ charity je aj v našej 
farnosti). 14.12. sme druhýkrát navštívili Dolné Orešany, kde sme spievali 
na sv. omši pri príleţitosti 65. narodenín vdp. Dušana Juráka, bývalého 
farára v Boleráze. 

Koncom roka 2014 a začiatkom 2015 sme sa zúčastnili na vianočných 
bohosluţbách, vystupovali na vianočných koncertoch v Kriţovanoch nad 
Dudváhom (28.12.), Dolných Orešanoch (4.1.), Boleráze (6.1.), pri sobáš-
nej svätej omši (24.1. v Smolenickej Novej Vsi), predstavili sme hudobno
-slovné pásmo o ţivote Panny Márie, zorganizovali Štefanskú veselicu 

 
ROK SPEVÁCKEHO ZBORU SINAJ  

Je na mieste otázka: Quo vadis Europa? Kam kráčaš Európa? Podľa 
Svätého Otca nastala hodina, keď treba spoločne budovať Európu, ktorá 
sa nebude točiť okolo hospodárstva, ale okolo posvätnosti ľudskej osoby. 
Európa, ktorá bude protagonistkou a nositeľkou vedy, umenia, hudby, ľud-
ských hodnôt a viery. Európa, ktorá vníma nebo a nasleduje ideály. Európa, 
ktorá kráča po zemi istá a pevná a je vzácnym referenčným bodom pre celé 
ľudstvo. 

V súčasnosti sme svedkami mnohých vojenských ohnísk a konfliktov 
po celom svete. Nikto si nemôţe povedať ani u nás, ţe sa ho to netýka. Pri 
dnešnom stave výzbroje sme ohrození všetci. Je iste veľmi dôleţité, aby tí, 
ktorí majú moc, predstavitelia štátov a nadnárodných spoločenstiev, vyko-
nali všetky kroky a podnikali maximálne úsilie, aby sa mierovými riešenia-
mi vojne zabránilo. Sme svedkami toho, ţe to nie je vôbec jednoduché. 
Vojna prichádza tam, kde je veľká nenávisť, ktorú plodí hriech a hriešny, 
amorálny ţivot. Ten sa naakumuluje tam, kde sa spochybnia základné pra-
vidlá pre ţivot. Tam, kde ubudne a celkom sa vytratí láska. Bez lásky je 
ţivot nemoţný. A tak mnohí zničia seba a niektorí ničia i svoje okolie, do 
ktorého prenášajú konflikty a násilie.  

O mieri nestačí rozprávať. Ten sa vytvára všade tam, kde človek uplat-
ňuje Boţí zákon, kde svojím konaním vnáša do medziľudských vzťahov 
porozumenie, úctu, sluţbu, ochotu, pravdu, lásku. Výchova k mieru sa začí-
na v rodine a v malých spoločenstvách. Rozpad rodiny je vlastne vojna 
v malom, i keď sa konflikt nedotýka celej spoločnosti, prináša nepokoj do 
sŕdc mnohých a títo ho prenášajú a šíria do svojho okolia. 

Neviem si ani dobre predstaviť inú cestu k svetovému mieru, ako cestu 
ţivota podľa Boţieho zákona, evanjelia a výchovy k nemu. A predsa sme 
svedkami veľkého odkresťančovania, počnúc tými najmenšími, ktorých 
Jeţiš osobitne pozýva k sebe, cez rodiny, cez spochybňovanie kresťanskej 
morálky aţ po odkresťančovanie celých kedysi kresťanských národov 
v Európe a vo svete. Kresťanská Európa je dnes minulosťou. Nie je moţné 
spochybňovať kresťanskú morálku a zároveň robiť mierové vyhlásenia 
a bojovať za mier. Ak budeme vzdávať celými svojimi ţivotmi a postojmi 
Bohu slávu, ak prijmeme Boţie pravidlá pre ţivot, ak budeme plniť Boţiu 
vôľu, bude pokoj i na Zemi.                                       

                    - I. Slezák - 

Zhodou okolností sa mi dostali do rúk Katolícke noviny z 12.1.1964. 
Zaujal ma článok: Svätý Otec o otázkach dneška. Vo svojom vianočnom 
rozhlasovom prejave hovoril Svätý Otec Pavol VI. o otázkach tej doby. 
V úvode vyhlásil, ţe ľudia by sa mali viac starať, aby mali mier a pokoj 
nielen v duši, ale aby mier pevne zavládol na celom svete. Milióny ľudí na 
svete sa doteraz nemôţu dosýta najesť. Ocenil najmä veľké pomocné ak-
cie medzinárodných organizácií a inštitúcií málo vyvinutým krajinám. 
Táto pomoc by sa mala zväčšiť. 

 V ďalšej časti ocenil vznik nových nezávislých štátov. Povedal, ţe sa 
s nimi nemôţe zaobchádzať charitatívnym spôsobom. Treba im aktívne 
pomáhať poskytnúť najmä vedeckú a technickú pomoc. Je potrebné, aby 
sa ľudia zbavili strachu z ničivých zbraní. Preto sa musia aktívne usilovať 
o zabezpečenie mieru. Nová vojna by priniesla ľudstvu nielen nové utrpe-
nie, ale zánik veľkých duchovných a hmotných hodnôt. 

 Na sviatok Narodenia Pána predniesol v Bazilike sv. Petra v Ríme 
homíliu na mierovú tému. Povedal v nej, ţe by sme mali stále prosiť 
o zmierenie s Bohom a ľuďmi na celom svete a zdôraznil, ţe ľudstvo po-
trebuje mier. V ten istý sviatok slúţil Svätý Otec sv. omšu aj v Chráme sv. 
Michala, ktorý stojí v chudobnej robotníckej štvrti talianskeho hlavného 
mesta. Potom odišiel pešo do bytu rodiny, ktorá je jednou 
z najchudobnejších v Ríme. Srdečne si pohovoril s členmi rodiny 
a odovzdal im darčeky. Neskôr navštívil Svätý Otec ústav telesne postih-
nutých a nevidomých. 

Čo by sa muselo stať, aby sa ľudia poučili? Môţe sa to zdať neuveri-
teľné, ţe ľudstvo zápasí s tými istými problémami ako v r. 1964. Svätý 
Otec František absolvoval 25.11.2014 svoju piatu apoštolskú cestu, ktorá 
viedla do Štrasburgu. Navštívil Európsky parlament aj Radu Európy. 
V príhovore v Rade Európy poloţil aj tieto pálčivé a aktuálne otázky: 
„Môţeme sa Európy opýtať: Kde je Tvoja ţivotná sila? Kde je to prahnu-
tie po ideáloch, ktoré oţivovalo tvoje dejiny a urobili ich veľkolepými? 
Kde je duch tvojej zvedavej vynaliezavosti? Kde je tvoj smäd po pravde, 
ktorý si doposiaľ s nadšením komunikovala svetu?“ Stále existuje veľa 
situácií, v ktorých sa s ľuďmi zaobchádza ako s predmetmi. 

 
BEZ CENZÚRY 
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Foto MV: Vystúpenie speváckeho zboru SiNaj  

vizitáciu pred dvoma rokmi, ktorú vykonal pán dekan. 
Prekvapil ma však telefonát z arcibiskupského úradu, ţe o 4 dni prídu na 

vizitáciu (z biskupského úradu), lebo som školským dekanom. Otec arcibis-
kup Ján Orosch strávil v našej farnosti takmer celý deň. Navštívil kostol 
a cintorín, ale aj pána starostu, stretol sa s katechétom, ekonomickou radou 
a s veriacimi v chráme. 

Vizitácia má svoju historickú hodnotu, lebo zachytáva určitý stav far-
nosti hlavne po duchovnej stránke. Takéto vizitácie sa potom uchovávajú 
v archíve farnosti. Otec arcibiskup bol spokojný s vedením farnosti, čo je 
zásluhou všetkých veriacich, ktorí sa zapájajú do ţivota farnosti. Touto 
cestou im chcem poďakovať za spoluprácu na Boţom diele.   - M. Vivodík - 

Vizitácia by mala vo farnosti prebehnúť kaţdých 5 rokov. Je to akýsi 
audit pre farnosť a kňaza. Spočíva v kontrole účtov, matrík, zapisovania 
sv. omší, pošto-
vej knihy, in-
ventáru, záleţi-
tostí majetku 
a iných vecí. 
Naša farnosť 
mala poslednú 

 
VIZITÁCIA FARNOSTI  

Foto MV: Potvrdenie o uskutočnení vizitácie 


