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V týchto dňoch si pripomíname 50 rokov od udalostí z augusta 1968, ktoré otriasli našou krajinou. Pohnutú atmosféru v bratislavských uliciach vtedy svojím
fotoaparátom zachytil na dnes už legendárnych záberoch výnimočný slovenský fotograf Ladislav Bielik. Katolícke noviny sa o roku 1968 rozprávajú s kňazom
Jánom Formánkom, ktorý bol vtedy vymenovaný do redakčnej rady obrodených KN.
Snímka: © Ladislav Bielik VIAC NA STRANE 16 – 17
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DUCHOVNÁ OBNOVA

Pästiarsky elegán od života
vždy prijal výzvu

Každý z nás potrebuje
mamu Margitu

V auguste tohto roku sa významného životného
jubilea 90 rokov dožíva veľká osobnosť slovenského športu Ján Zachara. Bol nielen kvalitný pästiar,
úspešný tréner, ale zostal najmä zásadový a charakterný človek. Je najstarším žijúcim olympijským
víťazom na Slovensku. KN sa s ním porozprávali
o jeho živote a ceste na športový Olymp.

Ján Bosco od mala sníval, že sa stane kňazom. Mama Margita mu po primičnej svätej omši povedala:
„Dôležité je, aby si plnil Božiu vôľu. Ja od teba nič
nečakám. Narodila som sa chudobná, žila som
chudobná a aj umrieť chcem chudobná. Ba chcem
ti hneď povedať, že ak by si sa nanešťastie stal
bohatým kňazom, nevkročím do tvojho domu.“
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–9

»
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Ľutinská bazilika oslávila výročie
V ĽUTINE SI PÚTNICI S KARDINÁLOM KOCHOM PRIPOMENULI TRIDSIATE VÝROČIE VYHLÁSENIA
MIESTNEHO CHRÁMU ZA BAZILIKU

EDITORIÁL

Ak sa dnes pozrieme na vzťahy
medzi ľuďmi, môžeme byť neraz
sklamaní. Často z nich trčí iba
presadzovanie vlastnej vôle bez
akéhokoľvek záujmu vcítiť sa do
druhého. Takéto vzťahy nefun
gujú, sú iba rôznymi stupňami
sebeckosti. Budovanie ega sa stalo
absolútnou veličinou, našťastie
však nie pre všetkých. Keby ste
sa na Svetovom stretnutí rodín
v Dubline (21. – 26. augusta) opýtali
ľudí, prečo sú spolu, rozhodne by
v odpovedi slovíčko „ego“ nebolo
rozhodujúce. Sme vzťahové bytos
ti! Niekto sa môže stať majstrom
sveta vo všetkom, ale to, čo bude
žiť, už viac životom nebude. Poze
rať sa na všetkých len tak, že sú to
príležitosti, ktoré treba poraziť,
prekročiť, zatlačiť v pomyselnom
výsledkovom grafe pod seba, je
zvrátené! A azda ešte dôležitejšie:
je to škodlivé pre samého víťaza,
ktorý sa takto vlastne stáva sle
pým a neslobodným. Opačným,
a teda pozitívnym príkladom je
v tomto smere nádherný životný
príbeh boxera Zacharu (s. 12 – 13).
A ak ostaneme v športovej termi
nológii, určite oceniteľnou ostáva
aktivita Gól za život (s. 19). Je na
mierená na zodpovednosť otcov
v rodine. Na druhom póle rodiny
býva mama, a tak skvelý duchovný
príbeh o mame nájdete v článku
Každý z nás potrebuje mamu Margitu
(s. 8 – 9), ktorý sa venuje mame sv.
Jána Bosca. V týchto augustových
dňoch rozhodne netreba opome
núť ani udalosti vojenskej agresie
voči Československu z roku 1968,
ktoré si ešte mnohí pamätajú. Vo
vádza do nich kňaz Ján Formánek
na stranách 16 – 17. V hĺbke boli zr
kadlom narušených vzťahov medzi
ľuďmi na spoločenskej a politickej
úrovni! Ak vzťahy prestanú fungo
vať, prestáva fungovať aj človek.
RADOSLAV MATEJOV

Počas víkendu 18. a 19. augusta sa
v rámci jubilejného Roka Prešov
skej archieparchie konala v Ľutine
archieparchiálna odpustová slávnosť
Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Pút
nici si ňou pripomenuli aj 30. výročie
od povýšenia gréckokatolíckeho
chrámu v Ľutine na baziliku minor
apoštolským breve Jána Pavla II. zo
dňa 22. júna 1988.
Hlavným slúžiacim nedeľnej archi
jerejskej svätej liturgie na ľutinskej
hore bol prešovský arcibiskup met
ropolita Ján Babjak SJ a koncelebro
vali kardinál Kurt Koch, predseda
Pápežskej rady na podporu jednoty
kresťanov, košický eparcha Milan
Chautur CSsR, bratislavský eparcha
Peter Rusnák, emeritný biskup Ján
Eugen Kočiš a desiatky kňazov.
Niekoľkým tisíckam pútnikov
homíliu predniesol kardinál Kurt
Koch. Hlboké myšlienky vrcholili
vo vysvetlení tajomstva sviatku. „Má
ria je archetypom a pečaťou celého
stvorenia. V Márii nachádzame krásu
Božieho plánu pre celé jeho stvore

Pútnikov v Ľutine pozdravil švajčiarsky kardinál Kurt Koch.

nie a jeho naplnenie je zjavné. Z tejto
perspektívy začíname rozumieť pod
state dnešného sviatku; tomu, prečo
bola Mária, Božia Matka, prijatá do
nebeskej slávy s telom aj dušou. Tú,
ktorú si Kristus želá vziať k sebe, želá
si ju vziať k sebe úplne. Nič ľudské sa
nezanecháva, všetko je vzaté domov.

Veriaci si uctili Božiu Matku
Na nitrianskej Kalvárii sa 18. – 19. augusta konala tradičná púť
k Panne Márii Nanebovzatej. Práve jej je zasvätený miestny
farský kostol.
V sobotu podvečer celebroval pút
nickú svätú omšu vojenský ordinár
František Rábek. Práve on bol pred
tridsiatimi rokmi správcom tohto
pútnického miesta, kde sa v rámci
Mariánskeho roka uskutočnila púť
veriacich, modliacich sa okrem
iného za náboženskú slobodu na
Slovensku.
V programe aj sprievod
k lurdskej jaskynke
Večerný a nočný program pozostá
val z modlitby posvätného ruženca,
zo sprievodu k blízkej lurdskej jas
kynke a zo svätej omše novokňazov.
Druhý deň odpustovej slávnosti
začala ranná krížová cesta. Vrcho
lom púte bola nedeľná eucharis

tická slávnosť, ktorej predsedal
nitriansky biskup Viliam Judák.
Sme pozvaní do neba
Biskup Judák v homílii pripome
nul, že tak ako Panna Mária bola
vzatá do neba, aj my všetci sme po
zvaní k tomuto cieľu: „Kresťan vie,
že jeho posledná štácia je v nebi.“
Upozornil však, že to neumenšuje
jeho úsilie o zveľadenie tohto sve
ta. Povzbudil prítomných, aby ako
veriaci kresťania dali darček svoj
mu mestu k 770. výročiu udelenia
mestských práv, a to napríklad aj
lepšími medziľudskými vzťahmi
alebo i čistou kampaňou pred ko
munálnymi voľbami.
MIROSLAV LYKO

Aj telo je vzaté do svojho naplnenia.“
Pútnici zaslali pozdravný list Sväté
mu Otcovi Františkovi, v ktorom
mu ďakujú za to, že 6. októbra 2018
udelí gréckokatolíckym veriacim zo
Slovenska osobitnú audienciu.
ĽUBOMÍR PETRÍK
SNÍMKA: MÁRIA ŽARNAYOVÁ

Spomínali na
Andreja Hlinku
V Ružomberku si 17. augusta pripo
menuli 80. výročie smrti Andreja
Hlinku, jednej z najvýznamnejších
osobností novodobých slovenských
dejín, kňaza, osvetového a politické
ho činiteľa v zápase za plnoprávnu
prítomnosť Slovenska v Európe. An
drej Hlinka zomrel 16. augusta 1938
vo veku 73 rokov. Spomienkovú svä
tú omšu v Kostole sv. Ondreja v Ru
žomberku celebroval kardinál Jozef
Tomko spolu so spišským biskupom
Štefanom Sečkom. Emeritný prefekt
Kongregácie pre evanjelizáciu náro
dov v príhovore poukázal najmä na
kňazský a mysliteľský vzor Andreja
Hlinku. Pri kladení venca k soche
národného dejateľa na priľahlom ná
mestí pripomenul v súvise s výročím
smrti aj jeho odkaz kresťanského
postoja pripravenosti na prechod do
–TK KBS–
večnosti.
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Muži putovali do Gaboltova

KOMENTÁR

V NEDEĽU 19. AUGUSTA SA USKUTOČNILA V MARIÁNSKEJ DIECÉZNEJ SVÄTYNI V GABOLTOVE
CELOSLOVENSKÁ PÚŤ MUŽOV

Ani v tohtoročnom programe nechýbalo katolícke spoločenstvo Marana Tha, ktoré je svojou modlitbou
príhovoru a svedectvami v pozadí
všetkých doterajších šestnástich
pútí mužov. „Túžim, aby každý z nás
tu zažil, že Boh je naozaj ten, kto
miluje. Aby každý zažil dotyk jeho
lásky. Až keď sa ma Boh dotkol, zistil
som, že nemusím mať veci pod kontrolou, že je tu niekto, komu na mne
záleží a túži po tom, aby som robil to,
čo on chce. A vtedy budem šťastný
a nebudem sa musieť ničoho báť,“
pripomenul v osobnom svedectve
Peter Štupák.
Púť mužov je podľa gaboltovského
farára Martina Huka vyvrcholením
hlavných púti. „Je to pre mňa povzbudením, lebo sú tu ľudia, ktorí to chcú
robiť. Nemusím nikoho presviedčať
a každý, kto prichádza na púť, môže
nájsť to svoje miesto, ktoré mu môže
pomôcť. Požehnanie a silu, ktoré načerpá, môže zaniesť domov.“
Katechézu na tému Prišiel som zmeniť seba cez spoluprácu Ducha Svätého
a Panny Márie mal predstavený združenia Inštitút Krista Veľkňaza Marián
Kuffa. „Veľa ľudí je dnes narušených,
smutných, depresívnych, a pritom

Letný mix

Mužov na púti prišiel povzbudiť aj arcibiskup Bernard Bober.

tak dobre sme sa nikdy nemali. Prečo?
Nehľadajú Krista. Riešením je Kristus
bez nenávisti. Neprestaňme hľadať,
prosiť a namáhať sa telom, intelektom a dušou. Muž má byť razantný
s láskou v jadre. Ježiš dal ženu zarovno
mužovi, muži a ženy sú rovnocenní
partneri a extrémny feminizmus je
masová pasca na ženy.“
Záver púte patril slávnosti s košickým arcibiskupom metropolitom
Bernardom Boberom. Poukázal na to,
že náš svet má svojich bohov a ideo-

logické konštrukty a veci prednedávnom normálne sa stali nenormálne
a veci proti rozumu sa vyzdvihujú ako
najvyššia čnosť. „Viera pozerá ďalej,
nezostáva pri lacnej kráse, dočasnej
fyzickej sile, pri pôžitku či bohatstve.
Otvára nám nebo, vedie nás k šťastnému životu a navádza nás na perspektívu večnosti. Úlohou nás mužov
je oživiť túto vieru v srdciach iných.
Viera je silnejšia než hriech a spolu
s láskou mocnejšia než smrť.“
TEXT A SNÍMKA: JAROSLAV FABIAN

Letná čitateľská súťaž Katolíckych novín
Svätý Páter Pio a výročné aktuality 2018

V letných číslach od KN 26 do KN 35 nájdete na s. 3 súťažné otázky súvisiace so svätým Pátrom Piom
a s výročnými aktualitami v roku 2018. Do žrebovania o 8 hodnotných cien budú zaradení tí, ktorí
správne odpovedia aspoň na 18 z 20 otázok, nalepia na kartu všetkých 10 kupónov a do 13. septembra
2018 pošlú vyplnenú hraciu kartu na adresu: Katolícke noviny, P. O. Box 276, 810 00 Bratislava 1, heslo:
Svätý Páter Pio. Prehľad cien a pravidlá súťaže nájdete aj na www.katolickenoviny.sk.

17. Početné skupiny pútnikov zo Slovenska od
chádzajú každoročne na trasu po stopách sv. Pátra
Pia. Jednou z najdôležitejších zastávok je kláštor,
kde navštívia celu, v ktorej svätý Páter Pio strávil
celý svoj rehoľný život, pravda, okrem množstva
hodín strávených v spovednici. Je to kapucínsky
kláštor v
A) San Marco in Lamis
B) San Nicandro Garganico
C) San Giovanni Rotondo

18. Pápež František sa systematicky venuje mládeži,

ale veľmi intenzívne v ostatnom čase. Stúpajúcu
intenzitu motivuje roku 2018 blížiace sa zasadnutie
Biskupskej synody k problematike mladých. Svätý
Otec už vybral tému synody:
A) „Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?
(Mk 4, 40)
B) „ Mladí, viera a rozlišovanie povolania“
C) „Neboj sa, len ver!“ (Mk 5, 36)

Z troch možností vyberte jednu správnu odpoveď A, B alebo C a vpíšte ju
do súťažnej karty, ktorú ste našli ako prílohu v KN 26.
Ku každej dvojici odpovedí nalepte kupón. Raz môžete namiesto kupónu použiť žolíka.
Vyplnenú kartu s kupónmi nám pošlite na konci súťaže.

KUPÓN

9

Pred dvomi týždňami sme sa mnohí potešili meteorickému divadlu
Perzeíd na nočnej oblohe. Minulý
týždeň sme si pripomenuli 80 rokov od smrti Andreja Hlinku a tento týždeň máme smutné výročie
50 rokov od invázie a okupácie
Československa vtedajšími spriatelenými socialistickými vojskami
na čele so Sovietskym zväzom.
Tieto udalosti vytvárajú letný
mix prírodných aj historických
aspektov, ktoré nás ovplyvnili, alebo ešte stále ovplyvňujú. Všetky
spomínané udalosti môže spájať
vďačnosť. Či je to krása nočnej oblohy počas letnej noci prežiarená
jasnými meteormi, ktoré pôsobia
až mysticky. Alebo je to vďačnosť
za vzácnu osobnosť kňaza, ktorému záležalo na našom národe.
On tiež osvietil vo svojej dobe
náš lokálny vesmír – Slovensko.
Mnoho osobností muselo v našich
dejinách osvetľovať noc ako padajúce hviezdy, aby sme dnes mohli
slobodne žiť a spravovať si vlastnú
krajinu. Ale ani to nie je jednoduché a zápas o slobodu v nás aj
medzi nami stále pokračuje.
A s vďačnosťou, že isté obdobie
je už za nami, si spomíname aj
na okupáciu takzvanými bratskými vojskami. Našťastie, už si
nemusíme pod tlakom prítomnosti cudzích vojsk, ktoré strážili
našu správnu cestu socializmom,
normalizovať vlastné svedomie;
aby nás nezatvorili, nevyhodili
z práce, alebo aby nechali naše
deti študovať na vysokej škole.
Ako nájsť jednotiaci prvok na
prvý pohľad nesúvisiacich udalostí? Astronómia, ako aj viera nám
dávajú krídla hľadieť ako skutoční
ľudia ponad všednosť dní a vidieť
viac ako len sled náhod. Božia
prozreteľnosť je v prítomnosti
tažko vystopovateľná, ale keď sa
obzrieme späť, vidíme, ako nás
JURAJ TÓTH
viedla až sem.
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Anna Kolesárová je vzácny poklad a cenná perla
V nedeľu 19. augusta si veriaci v slovenských katolíckych chrámoch vypočuli počas slávenia svätých omší pastiersky list
Konferencie biskupov Slovenska, ktorý bol zameraný na prípravu na blahorečenie Božej služobnice Anny Kolesárovej.
Pastiersky list uverejňujeme v plnom znení.
Drahí bratia a sestry v Kristovi!
Každý deň máme osobnú skúsenosť zápasu medzi dobrom a zlom.
Sú chvíle, keď v tomto zápase zlyhávame, ako hovorí príbeh o pokúšaní v raji (Gn 3, 9 – 15). Vtedy
sa v nás prejavuje zranená prirodzenosť ako dôsledok dedičného
hriechu. A sú aj chvíle, keď s pomocou Božou víťazíme a patríme do
Ježišovej rodiny – do rodiny tých,
ktorí plnia Božiu vôľu (Mk 3, 20 –
35). Čo všetko sme ochotní urobiť,
aby sme zvíťazili nad zlom, nad
hriechom?
Volila si radšej smrť
Na území Košickej arcidiecézy,
v dedinke Vysoká nad Uhom, sa
nachádza jeden hrob, na ktorom
je nápis: „Radšej smrť ako hriech.“
Je to hrob Božej služobnice Anny
Kolesárovej. Určite ste už zaregistrovali informáciu o jej šíriacej sa
úcte, o mnohých mladých, ktorí
putovali a putujú k jej hrobu, a aj
o jej procese blahorečenia. Po dlhých rokoch núteného mlčania
počas minulého režimu sa môžeme vrátiť k jej životnému príbehu
a svedectvu.
Anna Kolesárová sa narodila 14.
júla 1928. Keď mala trinásť rokov,
zomrela jej mama. Po jej smrti prevzala na seba všetky jej povinnosti,
ktoré si svedomito plnila. Žila aj
naďalej jednoducho a skromne so
svojím otcom a starším bratom.
Anna pravidelne chodievala do
kostola na bohoslužby a pobožnosti, pristupovala k sviatostiam. Rada
sa modlievala svätý ruženec. Druhá
svetová vojna podstatne zasiahla
do života tohto dievčaťa. V stredu
22. novembra 1944 večer prechádzali cez Vysokú nad Uhom vojská
Červenej armády. Pri prehliadke
domov vošiel opitý sovietsky vojak
do pivnice pod kuchyňou, kde sa
skrývala šestnásťročná Anna so
svojou rodinou a ostatnými ľuďmi.
Otec požiadal dcéru, aby hore v kuchyni pripravila pre vojaka niečo
na jedenie, no ten začal mladé

dievča obťažovať a naliehať, aby
sa mu oddala. Ona však napriek
hrozbám, že ju zastrelí, odmietla
a volila si radšej smrť. Vytrhla sa
mu z rúk a utekala naspäť do pivnice. Nahnevaný vojak sa ponáhľal
za ňou, namieril zbraň a zakričal,
aby sa rozlúčila s otcom. Hneď nato
svoju hrozbu pred očami jej otca
uskutočnil a vypálil dve rany. Anna zomrela pri zvolávaní svätých
mien Ježiša, Márie a Jozefa.
Hostia sanctae castitatis
Kvôli neutíchajúcim bojom bola
pochovaná potajomky na druhý
deň neskoro večer a bez kňaza.
Pohrebné obrady dodatočne vykonal vtedajší farár Anton Lukáč až
29. novembra 1944. Po cirkevnom
pohrebe do matriky zomrelých
zapísal poznámku: hostia sanctae
castitatis (hostia svätej čistoty). Do
farskej kroniky v Pavlovciach nad
Uhom dopísal, že Annu vo chvíľach, keď odvážne a bez zaváhania
bránila svoju čistotu, posilňoval
eucharistický Kristus, lebo krátko predtým pristúpila k sviatosti
zmierenia a k svätému prijímaniu.

Rozhodla sa podľa hlasu
svojho svedomia – podľa
hlasu Boha, Ježiša Krista,
ktorý sa v jej svedomí
ozýval už dlho.
Niekto by mohol namietať, že
Ankin hrdinský skutok bol skôr
prejavom zúfalstva než obranou
čistoty. Ona si však aj napriek mladému veku plne uvedomovala, čo
ju kvôli tomuto odmietnutiu čaká.
V tej chvíli nemala veľa času rozhodovať sa a filozoficky uvažovať,
čomu dať prednosť. Rozhodla sa
podľa hlasu svojho svedomia – podľa hlasu Boha, Ježiša Krista, ktorý
sa v jej svedomí ozýval už dlho.
Cítila, že nemôže konať inak, iba

povedať rozhodné „nie“ tomu, čo
by ju oberalo o skutočnú slobodu
a pokoj srdca. Keď odmietla násilníka, neušla von, preč z domu, aby si
zachránila život. Naopak, rozbehla
sa priamo k svojmu otcovi. On jej
bol najlepším učiteľom a zároveň
stelesnením viery v osobného Boha. Tam hľadala útočisko. Preto si
aj my môžeme podľa jej príkladu
uchovať čisté srdce iba blízko pri
Bohu, pri nebeskom Otcovi. Dnes
je tých pokušení proti čistote oveľa viac ako kedysi. Doliehajú na
mladú dušu z každej strany, cez
internet a médiá. Pokušeniam sa
síce nevyhneme a ani zaváhaniam
či pádom, tie sú prejavmi našej
nedokonalej ľudskej prirodzenosti.
Sú to limity krehkosti, ktoré nás
hriešnych ľudí charakterizujú. Vo
svetle viery sme však pozývaní
na to, aby sme tieto svoje limity
a ohraničenia neustále a trpezlivo
prekonávali. Sme volaní k čomusi
väčšiemu a trvácejšiemu.
Pravá láska je obetavá,
nemyslí na zlé
Vo Vysokej nad Uhom sa od chvíle,
keď tento príbeh v roku 1997 zverejnil vtedajší košický arcibiskup
Mons. Alojz Tkáč, začali konať
prvé verejné stretnutia mladých
ľudí. Všetci tí, ktorí za tie roky
s úprimnou túžbou po zmene
života navštívili Domček Anky
Kolesárovej, presvedčili sa o tom,
že pravá láska je obetavá, nemyslí
na zlé, nie je sebecká. Ankin krátky a jednoduchý život, a hlavne
jej svedectvo obety, je pre nich
i pre nás pozvaním na svätosť.
Jej blahorečenie je signálom, že
svätosť je pre všetkých. Ako píše
pápež František vo svojej najnovšej
apoštolskej exhortácii Gaudete
et exsultate (O povolaní k svätosti
v súčasnom svete): „Na to, aby sa
ľudia stali svätými, nemusia byť
biskupmi, kňazmi, rehoľníčkami
či rehoľníkmi. Veľakrát máme
pokušenie myslieť si, že svätosť je
rezervovaná len tým, ktorí majú

Hrob Anny Kolesárovej
Snímka: Radoslav Matejov

možnosť držať si odstup od bežných zamestnaní, aby venovali
veľa času modlitbe. Nie je to tak.
Všetci sme povolaní byť svätými
tak, že budeme žiť s láskou a ponúkať vlastné svedectvo…“ (Gaudete et
exsultate, 14).
Príďte do Košíc vydať svedectvo
Máme veľkú radosť z toho, že beatifikačný proces Božej služobnice
Anny Kolesárovej sa už čoskoro
zavŕši jej blahorečením. Touto
cestou vás chceme srdečne pozvať na túto výnimočnú udalosť.
Slávnostnú svätú omšu spojenú
s blahorečením budeme celebrovať v sobotu 1. septembra 2018
v priestoroch štadióna Lokomotívy
v Košiciach. Príďte, aby sme spoločne vydali svedectvo o tom, že
na východnom Slovensku, ktoré
mnohí tak podceňujú, sa našiel
vzácny poklad – cenná perla, ktorá svojou žiarou zviditeľňuje vzor
čistej a obetavej lásky.
Všetkých vás odovzdávame a zverujeme Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie a vyprosujeme vám
Božiu pomoc i požehnanie.
Nech vás žehná všemohúci Boh,
Otec i Syn i Duch Svätý.
Vaši biskupi
ZDROJ: KBS
MEDZITITULKY: REDAKCIA KN
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Rozprávajte deťom o viere
Youcat pre deti, mladší brat žltého Katechizmu Katolíckej cirkvi pre mladých (YOUCAT),
prišiel na pulty kníhkupectiev 1. augusta. Prístupným jazykom vysvetľuje pravdy viery pre deti
od 8 do 12 rokov.
Kniha má necelých 250 strán a ako
pri verzii pre staršie deti využíva
otázky a odpovede o katolíckej viere, aby priblížila základné pravdy.
V knihe sú postranné stĺpce, ktoré sú
určené rodičom a ponúkajú tipy na
ďalšiu literatúru ako podklad k rodinným rozhovorom o viere. Text
doplňujú svedectvá svätcov, alebo
športovcov a dvanásť umeleckých
diel od významných umelcov. Knihu
osviežujú komiksové ilustrácie a všadeprítomné kreslené postavičky.
Podporil ho aj pápež František
„Milí rodičia, zverujem vám detský
katechizmus. Nech vás nikdy neunaví kladenie otázok a rozprávanie o viere.“ Týmito slovami poslal
do sveta pápež František nový
edičný počin Konferencie biskupov
Rakúska. Katechizmus pre deti a rodičov prišiel na pulty kníhkupectiev

1. augusta. No oficiálnej prezentácie
sa dočká až počas pastoračného
kongresu (22. – 24. 8.), ktorý sa bude
konať v Dubline v rámci Svetového
stretnutia rodín. Knihu si účastníci
stretnutia odnesú domov ako pápežov dar.
Objavte Ježišovu lásku
„Pomôžte svojim deťom, aby objavili Ježišovu lásku. Dodá im to silu
a odvahu,“ odporúča ďalej Svätý Otec
v krátkom predhovore rodičom, ktorí by pred otázkami svojich malých
filozofov nemali v žiadnom prípade
onemieť, „ale skoncentrovať všetky
sily a odovzdávať vieru, ktorú sme
sami prijali od našich rodičov“. František v tejto súvislosti uvádza osobnú
skúsenosť. „Raz sa ma osemročný
kanadský chlapec opýtal, čo robil
Boh predtým, než stvoril svet,“ píše.
„Zamyslel som sa nad tým a potom

som mu povedal: ,Predtým, než Boh
niečo stvoril, miloval. Robil presne
toto – miloval. Boh totiž stále miluje. Preto predtým, než stvoril svet,
nerobil nič iné.‘“
Je rovnako užitočný
Detská verzia Youcat-u obsahuje
otázky, ktoré deti často kladú svojim rodičom a katechétom. Preto
je „rovnako užitočná ako veľký katechizmus, v ktorom človek nájde
odpoveď na najdôležitejšie životné
otázky o tomto svete, vlastnej existencii, jej zmysle a o posmrtnom
živote,“ uvádza pápež. Zároveň
ale priznáva, že nová katechetická
príručka sa podstatne odlišuje od
katechizmu, ktorý používal počas
detstva v Argentíne. „V každom
prípade,“ dodáva František, „je
detský katechizmus predurčený
na to, aby nad ním rodičia spoločne

Vatikánsky kľučiar stráži skoro 3 000 kľúčov

Kľúče strážia v bunkri
Vo Vatikáne je hlavným kľučiarom 45-ročný Gianni Crea. „Strážim a opatrujem všetky kľúče
pápežského múzea“ – uviedol
pre internetový portál Il Post. „Ide
o tristo kľúčov, ktoré sa používajú
každodenne. Ďalších 2 400 je strážených v bunkri s osobitnou klimatizáciou, aby boli ochránené pred
hrdzou, a každý týždeň sa overuje
ich funkčnosť. Tie kľúče poznám
ako vlastné topánky.“

Vatikánske múzeá ponúkajú pre platiacich návštevníkov exkluzívny vstup
ráno o 6.00 spoločne s ich kľučiarom.

Tri najcennejšie kľúče
Najstaršie a najcennejšie kľúče
sú tri. Ten, ktorý má číslo 1, je od
monumentálnej brány, ktorá dnes
slúži ako východ z Vatikánskych
múzeí. Kľúč číslo 401, ktorý váži
pol kilogramu, je od vchodu do
Pio-Klementínskeho múzea, teda
od najstaršej časti múzeí, ktorá

–VNCZ–, SNÍMKA: CTSBOOKS.ORG

Pápež stojí na strane
obetí v Pensylvánii

Svätému Petrovi a jeho nástupcom sa okrem iného priraďuje označenie strážca nebeských kľúčov.
Vo Vatikánskych múzeách však existuje úrad, ktorý sa stará o pozemské kľúče tejto
významnej inštitúcie.
Celkovo je ich 2 797, z toho 300
kľúčov sa používa na odomykanie
a zamykanie priestorov Vatikánskych múzeí. Kľučiar ich každý deň
ráno o 5.45 vyzdvihne v sídle vatikánskej stráže, aby nádherné sály
otvoril pre návštevníkov, ktorých
príde každoročne do Vatikánskych
múzeí 6 miliónov.

s deťmi trávili čas a odhaľovali do
hĺbky Božiu lásku. Nájdite si chvíľu
a listujte v katechizme spoločne.
Stranu po strane, otázku po otázke,
jedno tajomstvo viery za druhým,“
vyzýva Svätý Otec. „Staňte sa živou
reťazou, ktorá z pokolenia na pokolenie umožňuje, že evanjelium je
vždy prítomné v našich rodinách,
spoločenstvách a celej Cirkvi,“ žiada Petrov nástupca rodičov v závere
predhovoru k novému detskému
katechizmu.

bola otvorená v roku 1771 a nesie
mená zakladateľov, pápežov Klementa XIV. a Pia VI. Najcennejší
kľúč však poradové číslo nemá.
Otvárajú sa ním dvere do Sixtínskej kaplnky, v ktorej od roku 1492
prebieha voľba Petrovho nástupcu.
Kľúč je strážený v spomínanom
bunkri v zapečatenej obálke. Každé
jeho použitie musí byť schválené
a zapísané do starobylého registra, kde sa zapisuje dôvod a čas
vyzdvihnutia a vrátenia kľúča.
„Počas konkláve,“ vysvetľuje vatikánsky kľučiar, „je úlohou kľučiara
zapečatiť všetky dvere a miestnosti
okolo Sixtínskej kaplnky kvôli tichu a utajeniu.“ Všetko, čo sa deje
vnútri, sa tak ocitá „pod zámkom“,
latinsky cum clave, z čoho je aj slovenský výraz konkláve.
–VNCZ–
SNÍMKA: WIKIMEDIA COMMONS

K súhrnnej správe prokuratúry
amerického štátu Pensylvánia o prípadoch sexuálneho zneužívania zo
strany cirkevných predstaviteľov za
posledných 70 rokov v tamojších
diecézach sa vyjadril hovorca Svätej
stolice. Riaditeľ Tlačového strediska
Greg Burke uviedol, že pocity Svätého Otca sú hanba a bolesť. „Svätá
stolica jednoznačne odsudzuje
sexuálne zneužívanie maloletých.
Tieto činy zradili dôveru a obrali obete o ich dôstojnosť.“ Hovorca dodal,
že v Cirkvi v USA musí byť vyvodená
zodpovednosť za tieto činy: „Svätý
Otec plne chápe, ako tieto zločiny
môžu otriasť vierou a duchom veriacich, a opakuje výzvu vynaložiť všetko úsilie na vytvorenie bezpečného
prostredia pre maloletých a zraniteľných dospelých v Cirkvi. Obete musia
vedieť, že pápež je na ich strane. Tí,
ktorí trpeli, sú pre neho prioritou
a Cirkev im chce načúvať, aby vykorenila tento tragický postrach, ktorý
ničí život nevinných.“
–VNSK–
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František sa modlil
za obete v Janove
Svätý Otec František sa modlil za
všetkých zasiahnutých tragédiou,
ktorú v utorok 14. augusta spôsobilo zrútenie mosta v talianskom
Janove. Svoju sústrasť i slová posily vyjadril na záver poludňajšej
modlitby na Námestí sv. Petra na
slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. „Osobitne myslím na všetkých
postihnutých tragédiou, ktorá sa
stala včera v Janove a ktorá si vyžiadala obete a straty medzi obyvateľstvom. Zatiaľ čo zverujem do Božieho milosrdenstva tých, čo prišli
o život, vyjadrujem svoju duchovnú
blízkosť ich rodinným príslušníkom, zraneným; tým, ktorí museli
opustiť svoje domovy, a všetkým
tým, ktorí trpia dôsledkami tejto
tragickej udalosti. Pozývam vás
zjednotiť sa so mnou v modlitbe
za obete a za ich drahých.“ –VNSK–

Vatikán má nového
substitúta

V stredu 15. augusta Svätý Otec František vymenoval nového zástupcu
Štátneho sekretariátu, tzv. substitúta pre všeobecné záležitosti. Stal
sa ním arcibiskup Edgar Peña Parra
(na snímke), doterajší apoštolský
nuncius v Mozambiku. Má 58 rokov
a pochádza z Venezuely. Nový úrad
prevezme 15. októbra. Edgar Peña
Parra sa narodil 6. marca 1960 vo
venezuelskom Maracaibe. Kňazskou
vysviackou v roku 1985 bol inkardinovaný do Maracaibskej diecézy.
V roku 1993 vstúpil do diplomatických služieb Svätej stolice. Úloha
zástupcu (substitúta) pre všeobecné
záležitosti Štátneho sekretariátu
patrí medzi tri najvýznamnejšie
vatikánske úrady.
–VNSK–, SNÍMKA: WIKIMEDIA COMMONS

Mariánska svätyňa v Knocku privíta pápeža
V utorok 14. augusta sa v Írsku začala tradičná novéna k Panne Márii z Knocku. Jej tohtoročná téma
Viera a rodina súvisí s blížiacim sa Svetovým stretnutím rodín v Dubline. Pápež František navštívi túto
mariánsku svätyňu v nedeľu 26. augusta.
Knock je najväčším mariánskym
pútnickým miestom v Írsku. Toto
malé mestečko leží v severozápadnej časti krajiny v oblasti Mayo a je
späté aj s patrónom Írska, svätým
Patrikom.
Mariánske zjavenie
Podľa tradície sa Panna Mária
zjavila 21. augusta 1879 pätnástim
osobám z dediny vo veku od 6 do 75
rokov, a to počas dažďa. Približne
dvojhodinové zjavenie sa odohralo
pri farskom kostole a Pannu Máriu
sprevádzali ďalšie dve postavy –
svätý Jozef a svätý Ján Evanjelista.
V hustom daždi sa dedinčania po
celý čas zjavenia modlili, až pokým
sa tri mlčiace postavy nestratili,
avšak podľa tradovaného podania
nikto z prítomných nezmokol.
O niekoľko týždňov po tejto
udalosti cirkevné autority menovali komisiu, ktorá vyhlásila
zozbierané svedectvá za „hodnoverné“. Takto sa začala história
Knocku, ktorý sa chystá navštíviť
aj pápež František. Zavítal tam aj
Ján Pavol II., v roku 1979 ho prijalo
takmer pol milióna ľudí.
Najväčšia mariánska svätyňa
Už krátko po zjaveniach sa Knock
stal cieľom pútí z celého Írska. Každý
rok tam putuje približne 1,5 milióna veriacich. S týmto pútnickým
miestom sú späté aj súčasné dejiny

Oltár mariánskej svätyne v Knocku je vytvorený na motívy rozprávania vizionárov o zjavení.

Írska: v auguste 1940 sa tam 50-tisíc
Írov zúčastnilo na Púti za pokoj vo
svete a v Írsku. V roku 1954, pri príležitosti Mariánskeho roka vyhláseného pápežom Piom XII., sa viac než
milión pútnikov vybralo do Knocku,
kde bola z vôle pápeža Pia XII. korunovaná socha Panny Márie.
Sto rokov po zjaveniach bol pri
pôvodnom farskom kostolíku postavený nový chrám. Jeho základný
kameň požehnal v roku 1973 pápež
Pavol VI. Kostol bol dokončený
v roku 1976; v roku 1979 bol povýšený na baziliku. Budovu chrámu
po obvode podporuje symbolicky
32 stĺpov, ktoré reprezentujú 32
pôvodných írskych oblastí.

Kráľovná Írska
Írski veriaci, ktorí v minulosti emigrovali do rôznych končín sveta, si so
sebou niesli aj úctu k Panne Márii
z Knocku, Kráľovnej Írska.
Cirkev v 4,7-miliónovom Írsku
v posledných desaťročiach prechádza mimoriadne ťažkým obdobím
pod vplyvom sekularizácie.
Počet nových duchovných povolaní v krajine kedysi bohatej na
misionárov je dnes veľmi nízky.
Z pohľadu štatistiky sa ku katolíckej
viere stále hlási 78 percent obyvateľstva, tento údaj z roku 2016 však
dokumentuje 6-percentný pokles
oproti sčítaniu ľudu v roku 2011.
–VNSK–, SNÍMKA: STEVE MOSES/FLICKR.COM

Kresťania stále čakajú na spravodlivosť
Pred desiatimi rokmi sa v indickom
štáte Urísa v Kandhamale udial
najväčší protikresťanský masaker
v moderných dejinách Indie. Podľa
údajov Národného fóra solidarity,
asociácie združujúcej 70 organizácií na pomoc postihnutým násilnosťami z roku 2008, viac ako 100
ľudí bolo pri masakroch zabitých,
vyše 40 žien znásilnených a inak
ponížených. Plienenie rozvášnených hinduistických extrémistov
zanechalo zničených celkovo 393

kostolov a miest kultu patriacich
kresťanom z miestnych kmeňov
(adivasi) a z radov dalitov.
Okolo 6 500 domov bolo zrovnaných so zemou, sídla rôznych vzdelávacích, sociálnych a zdravotníckych inštitúcií boli vydrancované.
Viac ako 12-tisíc detí prišlo o možnosť vzdelávania a 56-tisíc ľudí bolo
prinútených utiecť z Kandhamalu
do lesov. Evidujú sa viaceré prípady
nútených konverzií kresťanov na
hinduizmus.

Národné fórum solidarity upozorňuje, že ani po desiatich rokoch od
masakru nikto zo zodpovedných
nebol odsúdený a vysoké percento
prípadov sa ani nedostalo na súd.
Z 3 300 udaní justičné orgány akceptovali len 820 a z nich len 518
označili za predložiteľné súdu.
Z tých bolo navyše 247 z rôznych
dôvodov odložených ad acta. K procesnému vyriešeniu tak zatiaľ dospelo približne 1 percento z celkového
počtu predložených udaní. –VNSK–

KATOLÍCKE NOVINY 26. 8. 2018

VATIKÁN / 7
ZO STRETNUTIA S MLADÝMI

Cirkev bez svedectva je iba dym

ANJEL PÁNA

Sny mladých, rozlišovanie a zodpovednosť, Cirkev, viera a hľadanie zmyslu – to sú témy otázok,
ktoré pápežovi Františkovi položili mladí Taliani pri modlitbovej vigílii v sobotu 11. augusta
na priestranstve Maximovho cirkusu v historickom centre Ríma.

Všetko robila
v jednote so Synom

Približne 70-tisíc mladých ľudí vo
veku 16 až 30 rokov sa s pápežom
stretlo na podujatí Sme tu, ktoré
organizovala Talianska biskupská
konferencia v rámci prípravy na
októbrovú synodu o mladých.
Sny a nádeje
Prvú otázku Svätému Otcovi položili Letizia a Lucamatteo. Týkala sa
snov a nádeje do budúcnosti. „Sny
sú dôležité... Pomáhajú nám kultivovať nádej v každodennej činnosti,“ reagoval na svedectvá pápež
František a dodal, že sny mladých
sú ako tie „najžiarivejšie hviezdy,
ktoré ľudstvu ukazujú odlišnú cestu. Sny sú vašou zodpovednosťou
a vaším pokladom. Konajte tak,
aby boli aj vašou budúcnosťou.“
Svätý Otec František upozornil na
to, že sny sa vyvíjajú, očisťujú, sú
vystavené skúškam a nezrodia sa
pri pozeraní televízie.
„Je smutné vidieť mladých na pohovke, pozerajúcich ako život plynie pred nimi. Mladí bez snov – už
som to povedal inokedy – sú tí, čo
idú do dôchodku v 20, 22 rokoch.“
Sväté písmo hovorí, že veľké sny sú
tie, čo sú schopné prinášať plody.
„Veľké sny zapájajú, strhávajú, sú
zamerané smerom k druhým, delia
sa, plodia nový život. A veľké sny
preto, aby takými ostali, potrebujú
nevyčerpateľný zdroj nádeje, to nekonečno, ktoré vdychujú a ktoré
ich rozširuje. Veľké sny potrebujú
Boha, aby sa nestali fatamorgánou
alebo blúznením o všemohúcnosti. Môžeš snívať veľké veci, ale pre
samého je to nebezpečné, pretože
môžeš padnúť do poblúznenia
všemohúcnosťou. Ale s Bohom ne
maj strach, choď ďalej. Snívaj vo
veľkom.“
Schopnosť rozhodnúť sa
Druhú otázku Petrovmu nástupcovi položila 24-ročná Martina.
Vyjadrila v nej svoje obavy z budovania pevných a autentických
vzťahov, a to najmä rodiny, po
ktorej túži.

Ani vysoké teploty nezabránili dievčatám a chlapcom z celého Talianska prísť
do Ríma na Národné stretnutie mládeže. Snímka: profimedia.sk

Svätý Otec vo svojej odpovedi
poukázal na to, že dnes sa zdá, že
najväčšou slobodou je možnosť
rozhodovať o sebe samom. „Ale
tá predstava o voľbe, aká je dnes
vo vzduchu, je predstavou slobody bez záväzkov, bez povinností
a stále s nejakou možnosťou úniku,
s neustálym ale.“ Pápež František
dodal, že toto je dnešné boľavé
miesto – vybrať si na celý život.
„Vyberiem si, ale nie teraz, až keď
dokončím školu – napríklad. Vyberiem si, ale... To ale nás brzdí,
nedovolí nám kráčať, nenechá nás
snívať, berie nám slobodu,“ zdôraznil pápež. „Milí mladí, sloboda
každého je veľký dar; dar, ktorý
ti bol daný a o ktorý sa ty musíš
starať, aby mohol rásť. Dať slobode
rásť, rozvíjať ju; sloboda neuznáva
polovičatosť. A Martina mieri na tú
najväčšiu slobodu, ktorou je sloboda lásky. V živote, naopak, treba
vždy dať na prvé miesto lásku, ale
skutočnú lásku. A to sa musíte naučiť rozlíšiť, kedy ide o skutočnú
lásku a kedy ide len o zaľúbenie.“
Zmysel života
Tretiu otázku Svätému Otcovi položil 27-ročný Dario, ktorý pôsobí
ako zdravotný brat v paliatívnom

zariadení. Hovoril o veľkých otázkach a neistotách ohľadom života,
smrti i viery. Cirkev sa podľa jeho
slov zdá čoraz vzdialenejšia a uzavretejšia vo svojich rituáloch a časté
škandály robia Cirkev v očiach mladých málo hodnovernou.
„Dario vložil prst do rany a viac
ako raz zopakoval slovo prečo. Nie
všetky prečo majú odpoveď,“ začal
pápež, „to, čo povedal, je silné; je
to úsudok o nás všetkých, a tiež
špeciálnym spôsobom – povedzme – o pastieroch; úsudok o nás
zasvätených. Povedal nám, že v našich rituáloch sme čoraz väčšmi
vzdialení a uzavretí. Počúvajme to
s rešpektom. Nie vždy je to tak, ale
niekedy je to pravda.“ Ako uviedol
ďalej pápež, „Dario nás žiada, aby
sme my pastieri a veriaci laici vydávali svedectvo“. Je to „škandál
formálnej Cirkvi, ktorá nevydáva
svedectvo; škandál uzavretej Cirkvi,
pretože sa neotvára, nevychádza zo
seba“. Podľa Svätého Otca musíme
všetci vychádzať zo seba samých
a vydávať svedectvo. „Drahí mladí
ľudia – a toto je posledná vec, ktorú
chcem povedať –, Ježišovo posolstvo
a Cirkev bez svedectva sú iba dym.“
–VNSK–
SNÍMKA: PROFIMEDIA.SK

Svätý Otec František sa aj na sviatok Nanebovzatia Panny Márie 15.
augusta modlil s veriacimi na Svätopeterskom námestí mariánsku
modlitbu Anjel Pána.
Pápež pripomenul, že veriaci
oslavou Nanebovzatia Panny Márie
vzdávajú úctu nebeskej Matke a robia to najrozličnejším spôsobom.
Tak sa napĺňa proroctvo samotnej
Panny Márie: „Blahoslaviť ma budú
všetky pokolenia“ (Lk 1, 48).
„Nanebovzatie Panny Márie,
s telom i dušou, je Božie privilégium udelené svätej Matke Božej
pre jej osobité zjednotenie sa s Ježišom. Ide o zjednotenie telesné
i duchovné, ktoré sa začalo zvestovaním a dozrievalo počas celého
Máriinho života skrze jej osobitnú
účasť na Synovom tajomstve. Panna Mária vždy sprevádzala svojho
Syna: nasledovala Ježiša, a preto ju
nazývame prvou učeníčkou.
Život Márie prebiehal ako život
obyčajnej ženy svojej doby: modlila sa, starala sa o rodinu a domácnosť, navštevovala synagógu... No
všetky každodenné činnosti vždy
robila v úplnom zjednotení sa so
Synom. A na Kalvárii toto zjednotenie dosiahlo svoj vrchol v láske,
v spolucítení a v utrpení srdca. Práve preto jej Boh udelil plnú účasť
aj na vzkriesení Ježiša. Telo svätej
Matky Božej bolo uchránené pred
porušením, tak ako telo jej Syna.
Cirkev nás dnes pozýva kontemplovať toto tajomstvo: ono
ukazuje, že Boh chce spasiť celého človeka, teda spasiť jeho dušu
i telo.
Veľkolepá skutočnosť Máriinho
nanebovzatia je prejavom i potvrdením jednoty ľudskej osoby
a pripomína nám, že sme povolaní
slúžiť Bohu a oslavovať ho celým
naším bytím, dušou i telom.“
–VNSK–
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Každý z nás potrebuje mamu Margitu
Francúzi hovorievajú
cherchez la femme
v zmysle, že za
všetkým treba
hľadať ženu. Platí
to aj v duchovnej
oblasti, keď väčšinu
plodných chariziem
Cirkvi vzbudzuje
Duch Svätý cez
mužov? Zaiste, veď
podobne ako pri
zrode Cirkvi stála
celkom nenápadne
Panna Mária, aj
v živote svätých
zakladateľov sú
aktívne prítomné
i ženy. Panny, matky
i vdovy. V živote
sv. Jána Bosca
ich môžeme
nájsť niekoľko,
no nepochybné
prvenstvo má
jeho matka,
v saleziánskej
rodine známa
ako mama Margita.

DAGMAR KRÁĽOVÁ
FMA (59)

Snímka: archív –DK–

DAGMAR KRÁĽOVÁ FMA

J

án Bosco od mala sníval, že sa stane kňazom. Zdalo sa
však, že všetky cesty ku kňazstvu mal pre krajnú chudobu
zavreté. Keď sa jeho sen vďaka Božej prozreteľnosti a výnimočnej obetavosti matky predsa len uskutočnil, Margita
mu po primičnej svätej omši povedala: „Choď svojou cestou
a nehľaď na nikoho. Dôležité je, aby si plnil Božiu vôľu. Ja
od teba nič nečakám. Narodila som sa chudobná, žila som
chudobná a aj umrieť chcem chudobná. Ba chcem ti hneď
povedať, že ak by si sa nanešťastie stal bohatým kňazom,
nevkročím do tvojho domu.“
Veľké „áno“
Don Bosco na tieto slová nikdy nezabudol. Uprostred zámožnej hierarchie Turína sa stal „farárom“ sirôt, chudobným
kňazom tých najchudobnejších. Až do tej miery, že sotva
presiahol tridsiatku, ocitol sa na dne svojich fyzických i psychických síl. Kde inde by sa mohol dať trochu dokopy, ak nie
na vidieku u svojej mamy?
Keď sa už doma ako-tak zotavil a mal sa vrátiť k svojim
turínskym sirotám, nesmelo mamu oslovil: „Raz ste mi
povedali, že ak sa stanem bohatým, neprídete do môjho domu. Ako vidíte, som chudobný a chcem poskytnúť prístrešie
opusteným chlapcom. Nemohli by ste prísť ku mne?“
Margita mala vtedy 58 rokov a bola babičkou deviatim
vnukom, ktorí ju mali veľmi radi. Pri rodine a vo svojom
dome, aj keď to bola pôvodne iba maštaľka so senníkom, sa
cítila ako nejaká kráľovná. V prvom momente ostala zaskočená, no po chvíli svojmu synovi odpovedala: „Ak si myslíš,
že je to Božia vôľa, som ochotná ísť s tebou.“ Bolo to druhé
zo životne najväčších Margitiných fiat. Prvé dala ešte za mlada
k manželstvu s vdovcom, ktorý mal ochrnutú matku a malú
sirotu Antona. Pri druhom fiat však ani netušila, do čoho ide.
No, aj keď jej už ubúdali sily, išla, aby neubudli tie synove.
V oratóriu
V novembri 1846 sa Margita ocitla v chudobnom a takmer
prázdnom dome na predmestí Turína, uprostred hluku a neporiadku uličníkov dona Bosca. Pozorným okom bdela nad
synovým zdravím, ba i nad tým, aby mal čas na modlitbu.
Tam počas desiatich rokov svoj život nanovo zliala s jeho
životom a s počiatkami saleziánskeho diela. Veď bola to práve
ona, ktorá ustlala prvé slamníky chlapcom, čo nemali kde
nocovať. Ona im ponúkla teplú polievku, keď sa po práci
nemali kde najesť; prešívala im vojenské kabáty a košele,
ktoré don Bosco kdesi pozháňal. Práve mama Margita mu
pomohla v Pinardiho šope vytvoriť ozajstný domov pre opustených chlapcov.
Vskutku základy saleziánskej rodiny nestoja len na enormnej obetavosti a láske sv. Jána Bosca, ale aj na matersky
bdelej a nežnej prítomnosti mamy Margity. Veď každodenné
spoločenstvo chlapcov, z ktorých vyrástli budúci saleziáni,
vzniklo, až keď prišla ona. Mama v zaplátanej zástere, celé

dni v kuchyni a po večeroch štopkajúca hory dotrhaného oblečenia. Dala do poriadku aj mesiace neopraté šatstvo, obula,
ale aj utešila, povzbudila, naprávala. So všetkými chlapcami
sa denne modlila v tesnej kaplnke a neskôr v kostole, ktorý
don Bosco postavil pre svoju rozrastajúcu sa rodinu.
Boje malých i veľkých
Počas revolučných rokov 19. storočia chytila bojová horúčka
aj chlapcov dona Bosca. Veľký vychovávateľ nerád, ale predsa
len občas svojim chlapcom dovolil hru na vojnu, ktorá ich tak
lákala. A tí si jedno popoludnie v zápale hry urobili barikády
práve v zeleninovej záhradke mamy Margity. Viete si predstaviť, čo z nej ostalo! Akoby to nestačilo, zároveň s palicami,
na ktoré sa šplhala fazuľa, zaobchádzali ako s mečmi, pričom
postŕhali a poskákali všetku ručne pranú bielizeň, čo sa tam
práve sušila...
V ten večer prišla kríza aj na mamu Margitu. Chcela sa
vrátiť na milovaný vidiek, ku svojim. Vtedy jej syn mlčky
ukázal na kríž... To stačilo, aby ostala. Až do svojej smrti,
pri ktorej túto opravdivú mamu oplakávalo už takmer sto
prijatých sirôt. Boh ju zachoval v ich službe dovtedy, kým
nezačali dozrievať prví saleziáni, ktorí si osvojili synov
i mamin výchovný štýl, aby ho rozšírili na ďalšie svetové
kontinenty.
Čarovné slovká
Aj keď mama Margita umrela, jej vnútorný obraz zostal
v Boscových synoch. Nielen v génoch prvých, ktorí ju poznali,
ale i v generáciách tých ďalších, napríklad keď sv. Ján Bosco
rozprával o mame večerné slovká.
„Keď som mal štyri roky,“ spomínal chlapcom don Bosco,
„jedného dňa sme sa s bratom Jozefom vrátili z poľa veľmi
unavení, pretože leto bolo príliš horúce. Mama načrela
vody a dala piť najprv Jozefovi. Ja som v tom videl akési
uprednostnenie a naznačil som jej, že nechcem piť. Mama
nepovedala ani pol slova a vodu odniesla. Chvíľu som ostal
zarazene stáť a potom som sa bojazlivo opýtal: ,Mama, dáte
vody aj mne?‘ ,Myslela som si, že nie si smädný.‘ ,Odpustite.‘
,Tak to má byť‘ – povedala mama, išla po vodu a podala mi
ju s úsmevom.“
Podobných príhod s mamou Margitou mal don Bosco pre
chlapcov nespočetné množstvo. Veď pre saleziánov také
typické a účinné večerné slovká odkukal práve od nej. Už
v jeho detstve a potom i v oratóriu mama Margita povedala chlapcom pred spaním vždy dajakú priliehavú a milú
„kázničku“. Podobne im aj don Bosco rozprával príbehy z jej
života. Napríklad o Margitinej pomoci potulným žobrákom
či utečencom pred karabiniermi, pričom jedných ukryla
a druhých pohostila. Ale aj o tom, ako vedela upozorniť
dedinských chlapcov, čo sa neprístojne správali, a dievčatá podporiť v ich zdravej hrdosti. A tiež o tom, ako dbala
o česť vydatých žien a starších ľudí. Vedela dobre každému
poradiť i opatrovať chorých. Skrátka, mala morálnu autoritu
po celom okolí.
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Najvyššia škola života
Táto silná žena v jednom roku stratila muža aj svoju matku.
V čase hladomoru sa sama starala o tri malé siroty a chorú
svokru. Aj popri ťažkej práci na poliach a vo vinici si našla
čas vyjsť si so synmi na priedomie a obdivovať krásu nočnej
oblohy: „Pozrite sa, tie hviezdy stvoril Pán Boh. Keď už obloha
je taká krásna, o čo krajšie musí byť nebo!“
Mama Margita najprv žila skrytým životom na vidieku
a vštepovala svojim synom ľudské hodnoty všetkých tónov
a farieb. Jej traja chlapci boli veľmi odlišní, no rešpektovala
ich a vedela, ako zaobchádzať s mladším i so starším. Pre
pokoj v rodine dokázala od seba oddialiť najmenšieho, keď
ho poslala hľadať si službu, hoci už nemusela brať ohľad
na nikoho. Jána neuprednostňovala, ale keď vycítila, že má
študovať, priniesla každú obetu. A jej najmladší v sebe geniálne spojil otcovskú pevnosť s materskou nežnosťou. No
ešte predtým Margita viedla všetkých troch synov pevne
i nežne zároveň. Navyše, Ján od detstva denne na mame a na
najstaršom Antonovi videl, ako treba vychovávať emocionálne zranené siroty.
Nie, utrpenie, chudoba, ťažkosti ju nezlomili ani nezatvrdili. Všetku svoju vieru, nádej i lásku jemne vpísala do sŕdc
svojich detí, najmä do Jána. Dobrotou srdca sa netušene stala
materským prvkom v jeho výchovnej charizme a spoluzakladateľkou celosvetovej rodiny. Mama Margita sa stala tou,
ktorá okrem syna vychovávala aj iných svätcov, napríklad
Dominika Savia či dona Michala Ruu. Margitina prirodzená inteligencia veľmi pomohla tomu, že don Bosco dospel
k výchovnému štýlu s plnokrvnou ľudskosťou, ktorý berie
každého, aký je, nikdy neponižuje ani neláme jeho osobnosť.
Mariánsky štýl výchovy
Don Bosco mal ešte jednu mamu: Pomocnicu kresťanov.
Postoje mamy Margity boli nápadne podobné štýlu Panny
Márie. Obe mali vyvolené dieťa, obe sa stali vdovami, obe
dokázali opustiť rodné prostredie a prevziať starosť o širšiu
duchovnú rodinu. Obe žili v chudobe, a predsa v nádhere
duchovného materstva.
Aj Margita odpovedala na Božie výzvy „áno“ ako Panna
Mária. Zanechala svoje istoty, lebo videla v malých a chudobných, ktorých zhromaždil jej syn, Máriinho Ježiša. Aj ona
žila v synovom oratóriu tichá, milujúca, intenzívne prítomná
– ako Panna Mária medzi prvými kresťanmi. Hovorievala
synovým chlapcom ako Panna Mária učeníkom na svadbe
v Káne: „Urobte všetko, čo vám povie“, aby ich učila počúvať
v jeho slovách Boží hlas. A don Bosco zasa svojim sirotám
pri pohľade na mamu Margitu opakoval: „Hľa, tvoja Matka!“
Napokon aj mama Margita naplno stála pod vychovávateľským krížom svojho syna až do konca.
Don Bosco práve vďaka mame Margite vedel autenticky,
dôverne prežívať aj svoj vzťah k Panne Márii. Platí to však
i naopak. Máriin život bol a je paradigmou každej dobrej
matky, telesnej i duchovnej. Ale aj otca, akým bol don Bosco.
Majstrovstvo dobrých mám
Nakoľko je matka vyzretá a vnútorne bohatá, natoľko má
šancu odovzdávať svoje bohatstvo. Práve ona vie najlepšie
pomôcť k vnútornej jednote svojich detí, takej prepotrebnej
v každej oblasti života, no najmä pre ich autentickú ľudskosť. Táto osobná integrita, šľachetná pevnosť a milujúca
pružnosť osoby sa rodia z harmonického rozvoja rozumu,

Detail z monumentu venovaného donovi Boscovi, ktorý sa nachádza pred Bazilikou Panny
Márie Pomocnice vo Valdoccu v Turíne. Snímka: Agenzia Info Salesiana – Ans

emócií i vôle. A ich účinkovania v správnom pomere, ako
keď zamiesime dobré cesto.
Ozajstné mamy stále znova rodia svoje deti a duchovne
dávajú život i ďalším. Príklad Panny Márie i mamy Margity
pozýva všetky ženy veriť v silu materstva, vycibriť ho v tej
obyčajnej každodennosti do výchovnej geniality, na ktorú
je tento ekonomicko-mocenský svet stále viac odkázaný.
Aby v ňom nevymrela integrita schopnosti milovať celým
srdcom, celou mysľou a zo všetkej sily. Láska až do dna
konkrétnych činov pre dobro vlastnej rodiny, kolegov či
adresátov v zamestnaní.
Keď malé je tým najväčším
Každý z nás potrebuje dáku mamu Margitu v úzadí, priateľku
duše, aby sa jej stal podobným. Teraz žije Margita svoj oslávený život v nebi a Cirkev ju uznala za ctihodnú. No ctená
už dnes je každá mama, ktorá vie, že aj malé je dosť veľké,
aby doň mohol vstúpiť Boh. Lebo pre Boha i pre mamy sú
práve v očiach tohto sveta nepatrné veci tými podstatnými.
Ba nič nie je príliš malé, aby nemohlo priniesť nedozerné
ovocie. Vďaka milosti.
Mamy sú najväčšími umelkyňami života, ochrankyňami
každej jeho etapy. A pre život sú malé gestá najpotrebnejšie. Podobne ako soľ pre chuť jedla. No s tým rozdielom,
že malých, každodenne opakovaných gest lásky nikdy
nebýva priveľa. Lebo len ozajstná láska vie byť nenápadná,
zabudnutá, ba i odmietaná. Dokáže dať prednosť; vie prehliadnuť; ak treba ustúpiť, odpustí i zabudne. To sú tie malé
veci – doména všetkých mám, do ktorých vstupuje sám Boh
a robí ich navždy veľkými. Na takýto reštart materstva i otcovstva nám ponúkajú šancu aj prázdniny. Či nie?

„Ach, ktože nájde
ženu dobrú? Jej
cena je nad perly.“
Prís 31, 10

KATOLÍCKE NOVINY 26. 8. 2018

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

10 / REPORTÁŽ

Klokočovský odpust spája generácie
ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA, ZELENÉ LÚKY PLNÉ KVETÍN A STANOV, SPOKOJNÍ A ODDÝCHNUTÍ ĽUDIA – TO NIE JE OPIS DOVOLENKY,
ALE KLOKOČOVSKEJ PÚTE

MÁRIA BILÁ

Obec Klokočov, v ktorej celoročne
žije zhruba štyristodvadsať ľudí,
v strede augusta pritiahne tisícky
pútnikov, ktorí si prichádzajú
uctiť ikonu klokočovskej Matky
Božej a osláviť odpustovú slávnosť
Zosnutia Presvätej Bohorodičky
(v rímskokatolíckom prostredí
Nanebovzatie Panny Márie). Aj
tento rok čakal veriacich bohatý
duchovný program, ktorý si 10. až
12. augusta prišli vychutnať nielen
gréckokatolíci, ale i mnohí príslušníci Rímskokatolíckej cirkvi.
Veriaci na toto miesto prichádzajú už stovky rokov. Len pripomíname, že do Klokočova zvykla
údajne putovať aj čoskoro blahoslavená Anna Kolesárová, rodáčka
z neďalekej dediny Vysoká nad
Uhom.
Klokočov je „srdcovka“
Hoci do Klokočova prídeme asi
o dve hodiny skôr, ako sa oficiálne
začína program, okolo kostolíka sa
už tmolia nielen organizátori, ale
aj prví pútnici. Keď sa usmievavej
pani Márie pýtame, prečo prišla
tak skoro, oduševnene vysvetľuje:
„Klokočov je moja srdcová záležitosť. Celý čas som sa sem tešila.
Dokonca som si program prepísala
do zošita, nech viem, kedy sa čo

Jedným z kazateľov v Klokočove, najvýchodnejšom mariánskom pútnickom mieste Slovenska, bol Ivan Barus z Bratislavskej arcidiecézy, kde sa nachádza Šaštín – najzápadnejšie mariánske pútnické miesto u nás.

deje. Budem tu celý víkend, aj tu
prespím.“ K rozhovoru sa o chvíľu
pripája aj jej rovesník Juraj, ktorý
nám tvrdí: „Televízor už nesledujem, nič mi to nedáva. Radšej sa
modlím, to má zmysel. Cítim sa tu
veľmi dobre, vždy tu pookrejem.
Cez rok sem chodím na modlitby
oslobodenia, ktoré trvajú aj niekoľko hodín. Rád počúvam svedectvá
ľudí, ktorí sa tu zmenili. A koľko
ich bolo...“
Postupne sa neveľký, no otvorený priestor v okolí kostolíka

zapĺňa veriacimi. Chcú stihnúť
duchovnú obnovu a sviatosť
zmierenia pred svätou liturgiou
spojenou s modlitbami za oslobodenie a uzdravenie, ktorou sa
začína odpustový program. Pár
tisíc pútnikov nadšene počúva
kazateľa Ivana Barusa, ktorý osobne poznal mnohých talianskych
exorcistov vrátane pátra Gabriela
Amortha a teraz veriacim prezentuje najčastejšie diabolské pasce aj
spôsoby prevencie pred zlom. Na
tému homílie nadväzujú modlitby

Keď Panna Mária plakala
Kostolík, ktorý stojí len niekoľko
metrov od Zemplínskej šíravy, má
za sebou bohatú históriu, podobne
ako obraz Panny Márie, ktorý slzil
pred 350 rokmi. Dnes sa tam však
nachádza už iba jeho kópia.
„Keď vojaci prebodli obraz a Panna Mária začala slziť, zľakli sa
a utiekli. Ľudia, ktorí chceli ikonu
zachrániť, ju vytrhli z ikonostasu
a utekali s ňou do lesa. Vojaci totiž
pôvodný drevený chrám zapálili.

Neskôr bola ikona prevezená do
Prešova, odtiaľ do mukačevského
zámku. Miestna šľachtičná Žofia
Bátoriová ju dala ozdobiť rubínmi,
smaragdami, perlami či diamantmi. Šľachtici počas náboženských
vojen utekali preč aj s ikonou na
územie dnešného Turecka. Keď sa
nepokoje utíšili, ikona sa vrátila
do Mukačeva, do hradnej kaplnky.
Cisárske vojská hrad dobyli 11. augusta 1711 a ikona ako vzácna voj-

Vzácna ikona Panny Márie Klokočovskej má kópie po celom svete.

za oslobodenie, ktoré takmer do
pol jedenástej v noci vedie Matúš
Marcin. Hoci tematika by mohla
indikovať negatívnu atmosféru,
opak je pravda. Bohoslužba aj modlitby sa nesú v znamení hlbokého
pokoja, ktorý zúčastnených napĺňa
a zdá sa, že aj zjednocuje.
Bohu patrí aj noc
V sobotu sa na michalovskej stanici
dozvieme, že celý víkend budú posilnené spoje do Klokočova. V noci,
keď cestujeme my, sú v autobuse

nová korisť pripadla Habsburgovcom a bola odnesená do Viedne.
Kde sa nachádza dnes, je menšou
záhadou. Pozývame a vyzývame
odborníkov, aby nám pomohli
pri hľadaní originálneho obrazu,“
povzbudzuje Matúš Marcin, jeden
z duchovných otcov v Klokočove
a predseda historickej komisie
Spolku sv. Cyrila a Metoda.
„Vieme len to, že po viac ako
sto rokoch od slzenia dala cisárovná Mária Terézia po niekoľkých
urgenciach prešovského magistrátu dvornému maliarovi úlohu,
aby vyhotovil vernú kópiu. Franz
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v podstate len dve skupiny cestu
júcich – časť ide do Kaluže, ďalšia
vystupuje v Klokočove. Aj v tom
vidieť istú symboliku – Kaluža
a blízky Kamenec sú známe ako
miesta bujarých zábav, stačí však
vystúpiť o zastávku ďalej a človek
akoby sa ocitol v inom svete. Vo
svete pokoja, ticha a zbožnosti. Aj
keď je pravda, že tentoraz je hluk
aj v Klokočove. Napriek pokroči
lej nočnej hodine sa všade mrvia
ľudia, ktorí odchádzajú zo svätej
liturgie spojenej s diakonskou
vysviackou, potom tí, ktorí prišli
až teraz na ďalší program, ďalšie
skupinky veriacich obchádzajú
stánky s duchovnou literatúrou
a náboženskými predmetmi. Mla
dá generácia pripravila vlastný
program spojený s krížovou cestou,
bohatej účasti sa teší i polnočná
svätá liturgia s panychídou (krát
kou bohoslužbou za zomrelých).
Na ďalší nočný program ostávajú
len tí najvytrvalejší. Ostatní nocujú
v stanoch pri Šírave alebo len tak
na karimatkách v areáli kostola.
Niekoľkí pútnici dokonca prespia
priamo v chráme na chóruse. Hoci
sa plánujeme zúčastniť na celom
programe, musíme uznať, že na
priek jeho pútavosti je dosť ťažké
nepodľahnúť únave. O to viac ob
divujeme bohoslovcov, z ktorých
mnohí v noci chodia v krátkych ko
šeliach (hoci od Zemplínskej šíravy
vanie pomerne chladný vzduch,
kvôli ktorému aj väčšina pútnikov
nocuje vo vetrovkách alebo aspoň
vo svetroch), usmievajú sa, žartu
jú a plní entuziazmu pomáhajú
sláviť akatist, paraklis i moleben

G. Kramer úlohu splnil a na prednú
stranu ikony napísal v maďarčine
tento záznam: Skutočný obraz Bla
hoslovenej Panny, ktorý v hornom
Uhorsku v ruskom chráme dediny
Klokočov, patriacej k panstvu Vin
né, videli prvýkrát v roku 1670 roniť
slzy. Kvapôčky sĺz stekali po tvári
a z rán spôsobených niekoľkými
bodnutiami nožom od prítomných
heretikov. Túto ikonu dala v sprie
vode cisárskeho vyslanca Jána Neu
holda a michalovského grófa Jána
Filipa Stáraia slávnostne preniesť
na prešovský magistrát. Ikona tam
bola, až kým ju neobjavil prešovský

POVEDALI O KLOKOČOVE
Cyril (19):
Chodíme sem
každoročne
aj s mojou
rodinou za
našou Matkou
Bohorodičkou.
Dáva mi to posilnenie do každo
denného života.
Natália (29):
Rodičia tu boli
viackrát, tento
rok som mala
príležitosť,
a tak som
prišla tiež. Je
to sympatické miesto, páči sa mi
lokalita aj interiér chrámu.

Súčasťou bohatého nočného programu bola aj krížová cesta mladých.

k Presvätej Bohorodičke. Práve pri
modlitbách k Panne Márii zastihne
vytrvalých pútnikov aj romantický
východ slnka.
Pútavá púť
Odpust vrcholí v nedeľu archije
rejskou svätou liturgiou. Zúčast
ňujú sa na nej desiatky kňazov
a okolo desaťtisíc veriacich. Keď
sa s niektorými pred bohoslužbou
rozprávame, zisťujeme, že tam
chodia naozaj rozmanití pútnici.
Staršia aj mladá generácia, partie
kamarátov aj farské spoločenstvá,
dvojice aj rodiny, gréckokatolíci
aj rímskokatolíci. Hlavným ce
lebrantom slávnostn ej liturgie
je vladyka Milan Chautur CSsR,
kazateľom Marián Kuffa. Ten v ho
mílii osloví najmä príbehmi zo
„školy života“, ktorou sú preňho
skúsenosti zo Žakoviec, kde pôsobí
ako farár, ale aj zážitky z vlastnej

biskup Ján Vályi, ktorý si ju vyžiadal
a umiestnil do rezidenčnej kaplnky,
kde sa pred ňou modlili biskupi
a zasväcovali Prešovskú eparchiu
Matke Božej Klokočovskej. V roku
1950 všetok majetok Gréckokato
líckej cirkvi pripadol Pravoslávnej
cirkvi. Pred touto ikonou sa odvte
dy modlili naši pravoslávni bratia.
Ikona ostala v ich rukách už aj po
vrátení majetku v deväťdesiatych
rokoch,“ ozrejmuje Matúš Marcin
ďalej. Táto kópia má 250 rokov, je
to teda tiež vzácna pamiatka.
V súčasnosti sa v Klokočove
nachádza ďalšia kópia, na svete je

rodiny. Práve rodina by sa dala
považovať za jeden zo symbolov
tohtoročnej púte – niektorí kaza
telia varovali pred útokmi diabla
na ňu, ďalší vyzdvihli jej krásu
a dôležitosť, a aj mnohí pútnici
sem prišli práve v spoločnosti vlast
ných rodín. Tešil najmä pohľad na
viacgeneračné rodiny alebo na
rodiny, ktoré sú bežne rozlietané
v rôznych kútoch Slovenska či
sveta, ale stretli sa práve na klo
kočovskej púti.
Aj po záverečnom myrovaní ostá
va veľa ľudí v areáli kostola. Roz
právajú sa, stretávajú so starými
známymi a zoznamujú s novými
„spolupútnikmi“, nakupujú du
chovnú literatúru... Akoby sa im
ani nechcelo odísť. Panuje tu sr
dečná a pokojná atmosféra. Písať
niečo také v súvislosti s pútnickým
miestom môže znieť ako klišé, ale
– naozaj tu cítiť Božiu prítomnosť.

Mária (57):
Chodím sem
viac ako desať
rokov. Program
tejto púte som
si zapísala do
zošita, nech
nič nezmeškám. Klokočov je moja
srdcová záležitosť.

Pavol (29):
Je to srdce Zem
plína. Duchov
ne žije stovky
rokov a ďalšie
stovky určite
bude žiť. Človek
sem musí prísť, aby to zažil.

ich však viac. „Neďaleko Sobraniec
vznikol ‚nový Klokočov‘ s kópiou
ikony, ktorú napísali pravoslávni
mnísi z vrchu Atos. Aj slovenskí
gréckokatolíci v Kanade v meste
Hamilton majú jeden chrám za
svätený Panne Márii Klokočovskej,
ďalšia kópia bola zhotovená pre
užhorodskú katedrálu. Kópií po
celom svete je veľmi veľa, Panna
Mária Klokočovská teda spája rôz
ne národy i rôzne vierovyznania,“
tvrdí Matúš Marcin.
Mariánska úcta má na Zemplíne dlhú
tradíciu. Snímky: Mária Bilá

›
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Pästiarsky elegán od života vždy prijal výzvu
V auguste tohto roku sa významného životného jubilea 90 rokov dožíva veľká osobnosť slovenského športu Ján Zachara.
Bol nielen kvalitný pästiar, úspešný tréner, ale zostal najmä zásadový a charakterný človek. Je najstarším žijúcim
olympijským víťazom na Slovensku.

ŠPORTOVÉ A SPOLOČENSKÉ
OCENENIA JÁNA ZACHARU:
 Československá cena

fair play

 Ako prvý Slovák bol poctený

organizáciou UNESCO
čestným titulom
Rytier fair play
 Strieborný Olympijský
rad Medzinárodného
olympijského výboru
 Zlaté kruhy Slovenského
olympijského výboru
 Zlatá plaketa Európskej
asociácie boxerov amatérov
 Zlatý odznak a pamätná
medaila za rozvoj boxu
na Slovensku
 Vyhlásený za prvú
slovenskú športovú legendu
 Štátne vyznamenanie Rad
Ľudovíta Štúra II. stupňa
 Čestný občan Dubnice nad
Váhom, Novej Dubnice
a Partizánskeho
O svojich úspechoch zlatý olympionik Ján Zachara rozpráva s pokorou.
PETER SLOVÁK

Ján Zachara je veľmi príjemný spoločník. Bez akéhokoľvek premýšľania súhlasil, aby sme sa stretli
a porozprávali o jeho živote a ceste
na športový Olymp. Nestihli sme
ani zazvoniť a na adrese v Novej
Dubnici sa otvorili dvere rodinného
domu, v ktorých nás privítal skromný olympionik. Náš jubilant sa narodil 27. augusta 1928 v Kubrej, časť
Podsokolice. „Boli tam domčeky,
ktoré patrili k píle, a tá zas dávala
prácu môjmu otcovi.“ Okrem neho
sa rodičia tešili ešte z dvoch dievčat.
Mladšia sestra Jána Zacharu žije
v Piešťanoch. Počas detstva sa často
sťahovali. Otec sa zastával pracujúcich, podporoval počas stávok ich
požiadavky, a bol preto považovaný
za rebela. A aj z tohto dôvodu nemal
stále zamestnanie. Pracoval napríklad aj v tzv. „kvasnicovej“ fabrike.
Tam sa vyrábal lieh a tiež jedlé tuky.

Viera v rodine
Čo sa týka viery, vždy bola súčasťou
rodiny Zacharovcov. „Ako deti sme
prijali sviatosti, nik sa nezamýšľal
nad tým, prečo by to malo byť
inak.“ Účasť na vyučovaní náboženstva v škole, sviatostné manželstvo
v kostole, to všetko bolo prirodzenou výbavou katolíka z Kubrej.
„Trend zbožnosti mal bezpochyby
na nás pozitívny vplyv.“ Zaujímavosťou je aj skutočnosť, že v tejto
obci vyrastal so starými rodičmi katolícky kňaz Štefan Hlaváč, známy
svojou pútavou autobiografickou
črtou Po priamych cestách. „Náboženské rozdiely medzi evanjelikmi
a katolíkmi sme vôbec nepociťovali.
Je to podobné ako v športe. Človek
musí v niečo veriť. Niečo vám dáva
vnútornú silu, posúva vás dopredu. Mne sestra priniesla z púte zo
Skalky pri Trenčíne medailónik
svätého Antona a ten som mal zašitý v boxerských trenírkach. Žiaľ,

prišiel som o ne, keď som vyhral
olympiádu. Pri sprchovaní som si
ich v šatni odložil a niektorý športovec mi trenírky aj s tričkom vzal.
Bol to pre neho asi cenný suvenír.“
Box nebol na začiatku
„Začínal som futbalom, hrali sme
ho s malou tenisovou loptičkou.
Chodievali sme na staré futbalové
ihrisko v Trenčíne a blízko neho
boli tenisové kurty. Keď preletela
loptička za oplotenie, už bola naša.“ Z času na čas chlapci chodievali
robiť zberačov tenisových loptičiek
pri zápasoch, začo dostali drobný
obnos, ktorému sa potešili. Nemali
prostriedky na veľkú futbalovú
loptu a niekedy bola tráva taká
vysoká, že pátrať po loptičke bola
detektívka. Stalo sa, že parcelu, kde
hrávali, vyznačili kovovými kolíkmi na stavbu. Jeden z náruživých
futbalistov v domnienke, že vidí
loptu, vyslal futbalový projektil,

a pritom si zlomil palec. Mama aj
preto vždy protestovala. Pri futbale dral topánky a pri boxe prišiel
občas s monoklom. Ale otec ho
podporil: „Nechaj ho, bude z neho
niečo!“
Tréner mu veril
Boxovať začal v Trenčíne, kde sa
vyučil za strojného zámočníka.
V učňovskej škole sa zoznámil aj
so svojou manželkou. Ona sa učila
za krajčírku. V čase, keď chodil do
školy, sa v meste konal zápas, na
ktorý sa zo zvedavosti išiel pozrieť.
Tak sa mu to zapáčilo, že v tej
chvíli si pomyslel, či by to nemohol skúsiť. „Tréner Podhradský,
vojak z povolania, niečo asi na
mne zbadal a začal som trénovať.“
V sokolovni bol betónový parket,
na ktorom sa tancovalo. Nádejní
boxeri na ňom cvičili so švihadlami.
Žiadna príjemná drevená podlaha
v telocvični. Prvý zápas, ktorý mal
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absolvovať v ringu, však nedopadol
podľa jeho predstáv. „Keď som išiel
po schodíkoch, dostal som neuveriteľný strach, ani neviem z čoho.
Tak som sa otočil a odišiel som
bez vysvetlenia.“ Prestal chodiť na
tréningy, blok bol silný. Po niekoľkých dňoch na námestí pred kinom
spozoroval trénera. Stretli sa a ten
bez výčitiek, prečo utiekol, sa ho
spýtal, kedy príde do telocvične.
„Bol dobrý psychológ, vedel, že
druhýkrát už asi neutečiem. Vrátil
som sa a po niekoľkých týždňoch
na nováčikovských majstrovstvách
v Dubnici som získal tretie miesto.
Pomaličky som si začal veriť.“ Bolo
prirodzené, že chlapci, ktorým sa
darilo, zostávali, niektorí však po
prvotnom neúspechu zutekali.
Podceňovanie sa nevypláca
„Aj keď som bol už borec, vždy som,
samozrejme, čosi utŕžil. Najmä vtedy, ak som podcenil súpera. Keď som
bol tréner, vždy som to zverencom
zdôrazňoval: Tak ako v živote, rovnako v športe podceniť protivníka
alebo situáciu znamená riziko.“
Naučila ho to aj vlastná skúsenosť
s pästiarom z Karlových Varov. „Dve
kolá sa ma ani nedotkol, tretie kolo
som ho podcenil a prišiel úder. Vďaka rozhodcovi, ktorý zápas prerušil
a odpočítal ma, nedopadol som horšie.“ Bolo to avízo na väčšiu sústredenosť na obranu. Nepripustiť súpera
na takú vzdialenosť, aby mohol úder
okamžite vrátiť. Ján Zachara nebol
ten, ktorý mal silný úder, musel viac
ťažiť z obratnosti, práce nôh a schopnosti uhýbať sa. Do nejakých veľkých
bitiek sa nikdy nepúšťal. „Dnes, keď
trénujem s mladými, najskôr sa bavíme, rozprávame, až potom boxujeme. Zdôrazňujem rýchlosť, pestrý
pohyb, nik nesmie stáť ako buchta
a čakať na údery.“ Je to dobrá životná
filozofia. Predchádzať, vyvarovať sa
silným úderom. Niektorým sa nedá
vyhnúť, ale niekedy postačí uhnúť sa
len o kúsok a už ten úder bolí menej,
stráca na svojej razancii. Sila dopadu
sa stráca, ak ide len o šuchnutie. Deti sa potrebujú o tom porozprávať.
A určite to pochopia.
Olympijské príbehy
Už v roku 1946 obliekol reprezentačný dres na Všeslovanských majstrovstvách v Prahe, kde získal zlatú

medailu. V rokoch 1947 a 1948 si priniesol zlaté medaily z majstrovstiev
Slovenska. Z Trenčína prestúpil do
Baťovian – dnešné Partizánske, a tu
sa športovo zdokonaľoval pod vedením olympijského víťaza z roku
1948 Júliusa Tormu.
V roku 1948 ho vybrali na
olympiádu do Londýna, ale našli
sa chyby a necestoval, i keď už bol
v tréningovom tábore. Nakoniec
nešiel športovec, ale funkcionár,
ktorý sa už naspäť nevrátil. Nedal
sa zlomiť. „V roku 1952 som bol
opäť vo forme a v prípravnom
kempe. Ale znovu začali mať
námietky: je síce technický, ale
chýba mu sila v úderoch.“ Zastal
sa ho práve Július Torma, ktorý už
vtedy bol pästiarska hviezda. Dal
podmienku: buď pôjde Zachara,
alebo nepôjde ani on. A zverenec
domov priniesol zlato. Prežívanie
olympijských hier je niečo špecifické. Nášho olympionika fascinovala
krajina, akou je Fínsko. Starostlivosť o životné prostredie, zeleň.
„Všímali sme si také veci, ktoré
nie sú súčasťou mentality Slovákov dodnes. Ľudia si napríklad
nechávali odomknuté bicykle
na ulici, a tie zostali nedotknuté
na svojom mieste.“ Na otázku,
aké myšlienky pred zápasom
sprevádzajú pästiara, skromne
poznamenal: „No, tento zápas by
som mohol ešte vyhrať, potom aj
ten ďalší.“ Náhoda? V srdci bola
túžba ísť ďalej, a to bolo najhlavnejšie.

Nielen športom je človek živý
Šport sa veľmi podľa neho zmenil aj preto, že okolo vrcholového športovca je množstvo ľudí,
ktorých to živí. Je to jeden veľký
obchod. „Ja som za zisk zlata dostal od ministra obrany hodnosť
podporučíka a kožený kabát, lebo
si mysleli, že zostanem v armáde.
A nesmiem zabudnúť na látku na
šaty z Meriny.“ Na druhej strane
to však bolo podľa jeho slov dobré.
„Nikto mi nemôže nič vyčítať, čo
veľké mi dali. A nikomu som nebol
zaviazaný.“ Napriek pokore, ktorá
vyžaruje z tohto človeka, aj on sa
stretol s ľudskou závisťou. „Možno
aj preto, že som bol úplne obyčajný
človek. A že som niečo dokázal bez
nejakého tlaku a vplyvu druhých.“
Mimo športových aktivít pracoval
ako majster odlievania ocele v ZTS
Dubnica nad Váhom. Zdravotný
stav manželky si vyžadoval, aby
sa v byte neustále kúrilo. Závod,
v ktorom pracoval, mal zásoby
dreva. Odporučili mu, aby išiel na
závodnú radu a požiadal o možnosť
odkúpenia. Slová, ktoré nečakal, ho
zaboleli: „Súdruh, a ty si myslíš, že
keď si olympionik, budeme okolo
teba skákať?“ Ale nakoniec predsa
len drevo doviezli. „Pocítil som na
vlastnej koži to známe – ľudská
sláva, poľná tráva.“
Mal trénera, ktorý ho vždy vedel
vrátiť do reality. Aj preto nikdy nemal od tľapkania ošúchané plecia.
Nepotrpel si na piedestál. Možno aj
preto, že pochádzal zo skromnejších

Družstvo Baťovian v roku 1948 získalo titul majstra republiky. Na snímke druhý
zľava je Ján Zachara.

Pamätná pohľadnica olympijského
víťaza z Helsínk 1952

pomerov a úspech si musel získať
len vlastnými rukami a rýchlymi
nohami. „Dnes, keď športovec niečo
dosiahne, hneď sa pýta ,čo za to‘,“ dodáva. Nikdy ho nelákalo zostať v zahraničí, i keď ponuky boli. Dokonca
pri návrate z olympiády v Austrálii
v roku 1956 aj pod vplyvom politických udalostí sa domov nevrátila
veľká časť maďarskej výpravy. On
však miloval svoju rodnú krajinu
a doma sa vždy cítil najlepšie.
Svieži jubilant
Aj dnes stále prízvukuje, že pohyb
v akomkoľvek veku a stave je dôležitý. „Každý deň chodím na cintorín,
105 schodov za mojou manželkou,
človek sa musí hýbať. Sťahovanie
ľudského organizmu najmä vo vyššom veku je veľmi rýchle.“ Okrem
toho navštevuje trikrát do týždňa
telocvičňu v Ilave. Odovzdáva skúsenosti a chlapci prichádzajú až
z Považskej Bystrice. Zdôrazňuje im:
„Žiadny alkohol, drogy; ak je možné,
bez cigariet.“ Vo svojom živote by nemenil nič. Je vďačný svojim rodičom,
ako ho vychovali. Pokora k výzvam
života sa skrýva aj v jeho dôležitom
odkaze nielen našim čitateľom: „Ak
nemôžeš pomôcť, neublíž človeku
žiadnym spôsobom.“ A jedným dychom dodáva, že dnešnej dobe by
nezaškodilo viac skromnosti. „Myslenie ľudí je také, že ten, kto má moc
a má veľa, chce mať ešte viac.“ A to
nie je pre férový životný zápas dobré.
SNÍMKY: AUTOR, ARCHÍV ŠKB
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Posvätné ticho nám pomáha načúvať Bohu
UŽ V SNAHE POCHOPIŤ OBSAH POJMU TEOLÓGIA (THEOS LOGOS – BOH SLOVO) MÁME NÁZNAK NEVYHNUTNEJ POTREBY TICHA. LEBO AK BOH HOVORÍ,
JE NAOZAJ NAMIESTE S ÚCTOU MLČAŤ A POZORNE HO POČÚVAŤ, LEBO LEN VTEDY MU BUDEME SCHOPNÍ AJ SPRÁVNE ODPOVEDAŤ

V kostole sa často zdôrazňuje
potreba posvätného ticha. Aké
má funkcie a na čo slúži?
MAGDALÉNA, LIPTOV

Aby naša odpoveď Bohu bola prime
raná, je nutné nielen počúvať, ale
aj premyslieť, čo a akým spôsobom
mu odpovieme. Aj z tohto dôvodu
je ticho veľmi užitočné. Najvhod
nejším miestom nato, aby sme sa
učili počúvať Boha, odpovedať mu
a hovoriť o ňom nielen slovami, ale
celým životom, je práve liturgické
zhromaždenie, v ktorom sa stretá
vame s Ježišom Kristom. V liturgii
je miesto na zamyslenie aj na smú
tok, na sústredenie aj na potlesk,
na posvätné ticho aj na hlasnú
modlitbu, na hovorené slovo aj
na spev. Všetky tieto prvky musia
byť v rovnováhe, aby sme nešli do
extrému. Preto Druhý vatikánsky
koncil odporúča, aby sa v záujme
čo najaktívnejšej účasti veriacich
na liturgických úkonoch venovala
veľká pozornosť všetkým aklamá
ciám, odpovediam, spievaniu žal
mov, antifónam, piesňam, ako aj
gestám a držaniu tela. A tiež, aby sa
vo svojom čase zachovalo posvätné
ticho (porov. SC 30).
Pri svätej omši sa zhromažďu
je Boží ľud pod predsedníctvom
kňaza, ktorý zastupuje Krista. Na
slávenie najsvätejšej obety Pána

platí o tomto zhromaždení Cirkvi
v plnej miere Kristovo prisľúbenie:
„Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení
v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ (Mt 18, 20). Kristus je skutočne
prítomný v samom zhromaždení,
v osobe kňaza, vo svojom slove
a najmä pod eucharistickými spô
sobmi (porov. VSRM 27).
Cirkev nám odporúča aspoň pár
minút pred začiatkom slávenia
svätej omše zachovať posvätné ti
cho v kostole, sakristii a priľahlých
priestoroch, aby sme sa všetci ná
ležite pripravili na toto jedinečné
stretnutie s Kristom (porov. VSRM
45). Je chvályhodné, že v mnohých
kostoloch sa veriaci modlia pred svä
tou omšou ruženec či iné modlitby.
Predsa by bolo vhodné tieto modlitby
skončiť o pár minút skôr, a tak vytvo
riť priestor na uvedomenie si toho,
kto sa nám bude prihovárať. Takých
chvíľ počas slávenia svätej omše, keď
si aj pre našu slabosť a roztržitosť
máme znova pripomenúť, s kým sa
stretávame, by malo byť viac.
Na začiatku úkonu kajúcnosti po
výzve kňaza má nasledovať chvíľa
ticha. Zdôrazňujem má, lebo nie
kedy akoby kňaz na to pozabudol.
Nie, nemáme si vtedy robiť spyto
vanie svedomia, tá prestávka je
na to príliš krátka, ale máme sa
usilovať vyvolať si v duši ľútosť nad
spáchanými hriechmi. Postaviť sa

BLAHOŽELÁME
▪▪
pplk. Ing. P. Pavol Šajgalík
OFMCap, policajný dekan na
Prezídiu PZ v Bratislave, si 15.
augusta pripomenul 25. výročie
kňazskej vysviacky.
▪▪
O. Vincent Ďordík, titulárny
kanonik na odpočinku v Raslavi
ciach, sa 18. augusta dožil 90 rokov.
▪▪
Vdp. Ing. Rudolf Kopecký,
farár vo farnosti Branč, sa 18.
augusta dožil 65 rokov.
▪▪
Vdp. ThLic. Daniel Dian, šéfre
daktor Duchovného pastiera, sa 19.
augusta dožil 65 rokov.

▪▪
Vdp. Andrej Ferko, kňaz na
misiách v Rusku, sa 21. augusta
dožil 50 rokov.
▪▪
Vdp. Jozef Lefler, výpomocný
duchovný v Cíferi, si 25. augusta
pripomenul 50. výročie kňazskej
vysviacky.
▪▪
Vdp. Karol Weny, farár vo far
nosti Podhorany, sa 27. augusta
dožíva 50 rokov.
JUBILANTOM ŽELÁME
HOJNOSŤ BOŽIEHO POŽEHNANIA.
(SPRACOVANÉ PODĽA PODKLADOV Z BÚ)

mlčky, so zahanbením pred Krista,
ukrižovaného za naše zlo.
Vo svätej omši sú chvíle, keď
modlitba vystupuje osobitným spô
sobom do popredia. A to platí naj
mä v prípade kolekty – modlitby
dňa. Po výzve kňaza „Modlime sa“
nasleduje ticho. Toto je už druhý
okamih osobnej reflexie v liturgii.
V prípade, že chvíľa ticha po výzve
sa vynechá alebo je veľmi krátka,
stáva sa zbytočnou a nemá v li
turgii opodstatnenie. Ticho pred
začiatkom kolekty je určené pre
nás, pre naše súkromné problémy.
Máme ho naplniť vlastnými myš
lienkami, aj tými najosobnejšími.
To mlčanie má byť naším volaním,
možno niekedy krikom, k Bohu. Až
potom nasleduje modlitba Cirkvi
ako spoločenstva.
Bohoslužba slova nás učí, že nie
len to je dôležité, čo my hovoríme
Bohu, ale najmä to, čo on hovorí
nám. Je nutné predrať sa cez hluk
tohto sveta, aj cez ten, ktorý si robí
me okolo seba, aby sme počuli, čo
nám hovorí Boh a čo nám ponúka.
Preto sa v obnovenej liturgii veľmi
odporúča aj po homílii posvätné ti
cho. Je nepochopením, ak tieto chví
le ticha niekto chápe ako zbytočné
prestávky. To je priestor na reflexiu
a pôsobenie Božieho slova na náš
život. Preto je dobré, ak je kázeň
akoby nedokončená. Ak jednoducho

jej obsah nedovolí veriacim na jej
konci vyrieknuť spokojné: Pán Boh
zaplať. Má sa to chápať, už to stačilo?
Bolo to pekné, ale dosť?
Prijímajúc Eucharistiu vyzná
vam, že som časťou Kristovej Cirkvi,
a svojím „Amen“ vyjadrujem súhlas
so všetkým, čo Cirkev učí. Vyjad
rujem svoju zodpovednosť za to,
že budem vytvárať spoločenstvo
s inými ľuďmi. Keby sme si my
všetci, ktorí prijímame Kristovo
telo, uvedomovali tieto fakty, ne
bolo by po odchode z kostola toľko
nejednoty a rozporov.
K tomu všetkému, vďaka reflexii,
by malo pomáhať ticho po skončení
rozdávania svätého prijímania. Ale
na tomto mieste liturgie je s priesto
rom na utíšenie najviac problémov.
Veriaci z rozličných dôvodov ne
zriedka odchádzajú z kostola ešte
pred požehnaním, a tak kňaz radšej
čím skôr udeľuje záverečné požeh
nanie.
ANDREJ FILIPEK

ANDREJ
FILIPEK SJ (70)
rímskokatolícky
kňaz a vedúci
Katedry systematickej teológie
Teologickej fakulty
Trnavskej univerzity
Snímka: archív –AF–

Premýšľame
o mučenici Anne
Nech chudoba a skromnosť sú duchovným bohatstvom a čistota duše našou
večnou nádejou. Nech najvyššia obeta
je posilou vo viere. Ctíme si hrdinskú
obetu Božej služobnice Anny, ktorú
v rozpuku života dobrotivý Boh povolal k sebe, keď rozhodnutím zachovať
si panenskú nevinnosť si radšej zvolila smrť. Bože daj, aby odkaz dieťaťa
nášho rodu vyzdvihnutého na oltár
nabádal mladú generáciu žiť v čistote. Pane, daj, aby jej príbeh pomáhal
odkryť krásu nevinnosti a usmerňoval
naše konanie pre dobro a rozkvet našej podtatranskej vlasti.
TEXT A ILUSTRÁCIA: JÁN SLANSKÝ
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Zlaté Moravce ochraňuje svätá Anna

Z POŠTY

V POSLEDNÚ JÚLOVÚ NEDEĽU ZLATOMORAVSKÍ VERIACI PUTOVALI KU KAPLNKE SVÄTEJ ANNY, KTORÁ
SA NACHÁDZA NAD MESTOM V LOKALITE HÁJ NA KALVÁRII

Kaplnka ku cti svätice bola postavená
v roku 1882 ako vďaka za záchranu
obyvateľov mesta pred cholerou
a ničivými požiarmi, ktoré sa rozmohli v okolí mesta. Tu pri kaplnke
sa nachádza aj kalvária so zastaveniami krížovej cesty. V kaplnkách
boli drevorezby od významného
banskoštiavnického rezbára Jozefa
Krausa. Z bezpečnostných dôvodov
sú namiesto nich fotografie jednotlivých zastavení. Orginály sú uložené
vo farskom kostole.
Kalvária bola slávnostne požehnaná 2. októbra 1910 na sviatok
Svätých anjelov strážcov.
Turci 30. septembra 1530 napadli Tekovskú župu a vypálili Zlaté
Moravce. Mnohých ľudí pripravili
o život, mladších vzali do otroctva.
Tí, ktorí sa zachránili, utiekli práve
na toto miesto. Tu sa nachádzal rozsiahly háj a bol tu aj vodný prameň.
Slávnostnú svätú omšu na tomto
mieste celebroval správca farnosti
Peter Štálnik. V homílii zdôraznil

Milí čitatelia,

Zbožnosť starých rodičov obohacuje.

význam svätých Joachima a Anny,
rodičov Panny Márie. Nábožný
manželský pár dôveroval Bohu,
hoci ľudia v tej dobe otvorene
pohŕdali manželmi, ktorí nemali
potomkov. Ale Boh vypočul ich
prosby a v pokročilom veku ich
obdaril dieťaťom, ktorému dali
meno Miriam, Mária. Poukázal na

to, že ľudia si dnes nevážia starých
ľudí. Prirodzená kontinuita generácií a odovzdávanie skúseností má
však svoje dôležité miesto v zdravej spoločnosti. Púť bola umocnená
spevom súboru Kantus pri farskom
kostole a dychovou hudbou z Topoľčianok.
TEXT A SNÍMKA: MARIÁN TOMAJKO

V kaplnke na veliteľstve 2. mecha
nizovanej brigády v Prešove sa 30.
júla uskutočnilo stretnutie spojené
so slávením Eucharistie za účasti
vzácnych hostí. Zúčastnili sa na
ňom štátny tajomník Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR
Peter Krajňák, biskupský vikár Vikariátu Ozbrojených síl Slovenskej republiky Jozef Michalov a prezident
Spoločnosti katolíckych veriacich
pri Ordinariát e ozbrojených síl
a ozbrojených zborov SR Ján Turčan. Bývalí vojaci sa tam pravidelne
stretávajú pri slávení svätej omše,
spoločne sa modlia za potreby Cirkvi
a Božiu pomoc. Duchovne ich vedie
vojenský kaplán Ladislav Jeremiáš.
Celebrant povzbudil spoločenstvo
k odvahe šíriť evanjeliový odkaz.
MILAN TIMORACKÝ

›

Putovanie zbližovalo farnosti

Bývalí vojaci
evanjelizujú

Viac ako dvojciferné číslo veriacich z farností Radošina, Bojná, Blesovce a filiálok
Veľké Dvorany a Behynce sa zúčastnilo 11. augusta na púti na vrch Butkov, kde je
Skalná svätyňa Božieho milosrdenstva. Putovanie sa začalo svätou omšou v Kostole Božieho milosrdenstva v Ladcoch. Svätú omšu celebrovali Ľubomír Havran
a Peter Čiernik. Veriaci, posilnení Eucharistiou a Božím slovom, sa vybrali na
1 400 metrov dlhý výstup, počas ktorého sa modlili krížovú cestu. Po dokončení
výstupu obdivovali nový mariánsky monument – sochu Panny Márie – Matky
milosrdenstva, a dvanásťmetrový kríž, ktorý je dominantou nad Skalnou svätyňou.
O pätnástej hodine ukončili putovanie v chráme, kde sa púť začala, modlitbou
korunky Božieho milosrdenstva.
MAGDALÉNA BUŠÍKOVÁ, SNÍMKA: D. NEUMANOVÁ

ďakujeme za všetky vaše listy
a tiež za e-mailovú korešpondenciu. Vyberáme z nich zaujímavé
postrehy.
Slová vďaky prišli od Evy Švecovej k článku o bratislavských
uršulínkach. Pestrofarebnosť
životov a ich vysoký vek, ktorého sa dožili rehoľné sestry, je
inšpiráciou zostať úplne pokojný
v akejkoľvek životnej situácii.
Tie, ktoré ešte žijú v kláštore, sú
darom pre nás, aby sme duchovné dedičstvo odovzdávali ďalej.
V poslednú júlovú nedeľu
v rímskokatolíckom Kostole svätého Jozefa v Kútoch sa slúžila
svätá omša ku cti svätého Gorazda
a našich vierozvestcov svätých
Cyrila a Metoda. Celebroval ju
správca farnosti František Moško.
Po svätej omši sa pri pamätníku
zrodu svätogorazdovskej tradície na Slovensku konal kultúrny
program s poeticko-hudobnou
kompozíciou. „My Slováci máme
byť právom hrdí na to, že sa staroslovienčina stala liturgickým
jazykom, je to naša história,“
dodáva Mária Havlová.
Máme radosť, keď sa dozvieme, že dar viery sa odovzdáva
z generácie na generáciu. Silvia
Zelinková z Igramu píše: „Zo
skúsenosti som sa presvedčila,
že rodičia nemôžu dať svojim
deťom väčší a vzácnejší dar ako
vieru v Boha.“ V tomto duchu
vychováva deti aj jej staršia sestra s manželom. Vďaka príkladu
rodičov deťom nie je cudzia modlitba ani návšteva bohoslužieb.
V každom prípade si želáme,
aby takýchto rodín bolo na Slovensku čo najviac. Pozerať sa na
druhých a prispôsobovať sa ich
správaniu nemôže byť trendom
života kresťana. Nie je dôležitejšie to, čo si myslí o nás Boh, ako
to, čo si myslia ľudia?
–PS–

V LISTÁRNI KN SA NÁZORY A POSTOJE PISATEĽOV NEMUSIA ZHODOVAŤ SO STANOVISKOM REDAKCIE.
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Rok 1968 priniesol Cirkvi nádych slobody
i návrat do podzemia
Rok 1968 priniesol v našej spoločnosti
množstvo pohybov. Jar sa niesla v duchu
vánku nádeje po slobodnejšom živote, ľudia
nabrali druhý dych; túžili po voľnosti, keď
na každý ich krok nedohliadal nejaký režimu
poplatný poverenec. Aj v náboženskej
komunite sa naštartoval obrodný proces,
ktorý mal priniesť duchovnú obnovu
a vyviesť tajnú Cirkev z podzemia. Všetko sa
však zmenilo 21. augusta, keď „bratské“
armády v socialistickom bloku odpovedali
na jeden „pozývací“ list vpádom do
Československa. Vánok nádeje sa na ďalších
20 rokov rozplynul, no ostal silný odkaz –
odhodlanie spoločnosti na zmenu.
JÁN LAUKO

Základné informácie o auguste 1968 pozná každý bežne vzdelaný človek. Rok čo rok si tento
akt agresie, pri ktorom zahynula vyše stovka
našich občanov, pripomíname dokumentmi,
svedectvami, pietnymi zhromaždeniami. Zaspomíname si i na najbližších riadkoch, keď sa
pozrieme na to, aké zmeny priniesla Pražská
jar do spoločenstva Cirkvi. Rozprávali sme sa
s kňazom JÁNOM FORMÁNKOM (81), ktorý bol
vymenovaný do redakčnej rady obrodených
Katolíckych novín (KN).
Zánik prorežimového hnutia
Na procesy v spoločnosti začiatkom roka 1968
reagovali aj cirkevní hodnostári a veriaci. V Prahe bol 21. marca zvolaný zjazd Mierového hnutia
katolíckeho duchovenstva (MHKD), na ktorého
čele stáli kňazi spolupracujúci s komunistickým
režimom. Tí sa chceli na svojich pozíciách udržať
aj v politickej situácii, aká nastala. „Na zjazde
boli kňazi, ktorých pozval páter Rudolf – český
kňaz, ktorý bol poverený biskupom Tomáškom
založiť Dielo koncilovej obnovy. Predpokladalo
sa, že na tom zjazde budú hovoriť aj títo prorežimoví kňazi. Hneď na začiatku však vystúpil
nitriansky biskup Eduard Nécsey, ktorý mal síce
krátky prejav, povedal však jednoznačne, že chce
predstaviteľom MHKD pripomenúť – vtedy sa
totiž vytvárali kontakty s Vatikánom –, že to,
čo sa týka vyjednávania o biskupských stolcoch
a náboženskej slobode v Československu, je výsostná záležitosť medzi Svätou stolicou a vládou.
Žiadal vedenie MHKD, aby do týchto vyjednávaní
nevstupovalo. Tým znemožnil, aby prorežimoví
kňazi vystúpili. Konferencia tak nemohla dosiahnuť to, čo vedenie MHKD chcelo, teda sa odobriť

Ján Formánek s vydaním mimoriadneho čísla Katolíckych novín z augusta 1968

a zvoliť sa znova do funkcií. Pretože všetci kňazi,
ktorí tam boli prítomní, aplaudovali biskupovi
Nécseyovi,“ vysvetľuje Ján Formánek, ktorý bol
na zjazde prítomný.
Rokovanie v Prahe predĺžilo zdráhanie sa
niektorých slovenských funkcionárov MHKD
odstúpiť. Až keď ich okresný dekan z Nového
Mesta nad Váhom Július Gábriš vyzval, aby v záujme jednoty i samého hnutia pochopili hlas
doby a nerobili prekážky obrodnému procesu,
Alexander Horák, Štefan Záreczký a Jozef Lukačovič vyhlásili, že sa vzdávajú funkcií, čo potom
potvrdili aj svojimi podpismi.
Reagovali aj dovtedy mĺkve KN
KN, ktoré boli do marca v područí predstaviteľov
hnutia, sa o ňom dovtedy vyjadrovali iba pozitívne. Príkladom je uverejnenie pamätného listu
MHKD pri príležitosti 20. výročia Víťazného februára, v ktorom sa písalo: „Dnes po 20 rokoch
môžeme povedať, že cesta, na ktorú nastúpilo
MHKD ČSSR, bola cestou správnou. Hoci jej priekopníci nemali iný vzor než príklad vlasteneckých kňazov – buditeľov našich národov, ktorí za
iných pomerov pracovali –, predsa našli správny
smer, ktorý im určovalo vedomie, že z ľudu vyšli
a s ním stále pôjdu.“ Pritom noviny boli jediným
zdrojom dostupnej duchovnej literatúry, no ako

hovorí Ján Formánek, presadzovalo sa, aby sa
v nich vyskytovalo čo najmenej duchovného
a aby sa čo najmenej spomínal Boh. „Väčšinou
vychádzali články o mieri. Keď ľudia videli, že
noviny nemajú úroveň, odhlasovali ich.“
Na konci marca, keď dovtedajšie vedenie
redakcie bolo už odvolané, však už KN vyšli s titulným článkom A čo my? Píše sa v ňom o diecéznych konferenciách MHKD, na ktorých sa kňazi
kriticky postavili k predstaviteľom hnutia. Vyčítali im, že neoprávnene zasahovali do cirkevnej
politiky. Noviny tak prvýkrát vystúpili proti pomerom v MHKD. „Pán biskup Ambróz Lazík po
zmene pomerov zariadil, aby KN dostali nového
šéfredaktora a členov redakčnej rady. Medzitým
sa funkcií vzdali kanonik Škoda, Záreczký a ostatní. Pán biskup narýchlo vymenoval redakčnú
radu. Šéfom bol pán profesor Jozef Hrušecký. Bol
to vzdelaný kňaz po každej stránke. Zo strany
Cirkvi bol ako cenzor Ján Pöstényi. V novinách
potom pôsobili jezuita Ferdiš Takáč, Ján Motulko
či laik Marián Gerlach,“ približuje Ján Formánek,
ktorý bol tiež členom redakčnej rady.
Dodáva, že všetci sa snažili, aby KN išli trocha
dopredu. „Aby sa do nich dostali aj správy zo
života Cirkvi na Slovensku s rôznymi požiadavkami, keďže tu bola aj Gréckokatolícka cirkev
a rehole, ktoré boli prakticky zlikvidované.“
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Dielo koncilovej obnovy
Obroda KN bola priamo spätá so zmenami po pražskom zjazde MHKD. Keď jeho vedenie odstúpilo,
hnutie prakticky prestalo existovať. Už v Prahe
sa však začalo formovať Dielo koncilovej obnovy
(DKO). „Po skončení zjazdu sme sa zišli tí, ktorí sme
boli nominovaní do predsedníctva DKO,“ ozrejmuje Ján Formánek. DKO si za cieľ dávalo realizovanie
Cirkvi v každodennom živote a obrodný proces
v duchu Druhého vatikánskeho koncilu.
Ustanovujúci snem organizácie sa konal 13. a 14.
mája na Velehrade. Zúčastnili sa na ňom všetci
biskupi, i tí, ktorí boli tajne vysvätení či nemali
štátny súhlas. V Česku sa na čelo DKO postavil
biskup František Tomášek, u nás biskup Ambróz
Lazík. Snem na Velehrade sa uzniesol na vyhlásení, v ktorom československí biskupi predostreli
viaceré požiadavky. Napríklad, aby sa obnovilo
rokovanie československej vlády so Svätou stolicou; aby biskupi mohli slobodne vykonávať svoj
úrad; aby kňazi v pastoračnej činnosti podliehali
jedine ordinárom; aby sa laikom nekládli prekážky pri plnej účasti na živote Cirkvi; aby sa napravili
všetky krivdy spáchané na kňazoch a laikoch, postihnutých protináboženskou perzekúciou; aby
bola zabezpečená slobodná náboženská výchova
a výučba na školách i mimo nich. K ich úplnému
naplneniu však nakoniec nedošlo.
Nabrali druhý dych
Naštartované zmeny priniesli v celom národe
i v Cirkvi na Slovensku vlnu optimizmu. Tajná
Cirkev vyšla z podzemia, po 18 rokoch bola obnovená taktiež činnosť Gréckokatolíckej cirkvi. „Po
jari 1968 to bol úžas, ako sa všetci ľudia snažili,
aby skončili represie, ktoré od 50. rokov komunistická strana používala proti Cirkvi. Sestričky sa
modlili za Dubčeka, aby mu Pán Boh dal zdravia.
Všetci sme ožili, nadýchali sme sa slobody, ktorá
tu nebola. Nabrali sme druhý dych, všetci nám
pomáhali. Tí, ktorí brzdili rozvoj cirkevných vecí,
boli vymenení. Aj v tlačiarni bolo zrušené miesto
človeka, ktorý dohliadal na tlač cirkevných textov.
Bola to úplne iná atmosféra, pretože celý národ
podporoval Dubčeka, ktorý hlásal socializmus
s ľudskou tvárou,“ spomína Ján Formánek na
obdobie, ktoré sa touto demokratizáciou začalo.
Nový vánok zavial aj do KN, v ktorých sa začal
objavovať duchovnejší obsah. Začali prispievať aj
slovenskí biskupi a cirkevní hodnostári. „Čitatelia
KN tak mohli po desaťročiach čítať aj duchovné
články. Okrem toho sme v novinách rozmnožovali
dokumenty z Druhého vatikánskeho koncilu, keďže
veriaci o ňom nič nevedeli. Preto sme sa snažili vydávať čo najviac informácií o koncile, aby sa dostali
medzi obyčajných ľudí,“ približuje Ján Formánek.
Dostali strach, že sa to skončí
Obrodný proces, ktorý mal priniesť utvorenie
demokratického prostredia, však po mesiacoch
nadšenia dostával prvé trhliny. I keď sa Alexander

Dubček snažil pokračovať v liberalizácii režimu,
neustále výčitky „bratských“ krajín v socialistickom bloku dávali tušiť, že situácia v Československu sa môže radikálne zmeniť.
Na otázku, kedy v priebehu roka 1968 sa začalo
cítiť, že nie je rýchlosť obrody taká, akú si ľudia
predstavovali, Ján Formánek odpovedá: „V tej chvíli, ako boli napätia medzi Brežnevom a Dubčekom
a ostatnými papalášmi – keď sa schádzali a volali
našich, aby ich napomenuli –, sme dostali strach,
že sa to skončí. Mali sme správy o tom, že v okolí
sú na cvičeniach vojská Varšavskej zmluvy a že sú
pripravené zasiahnuť. Dubček a ostatní politici,
ktorí sa pridali na jeho stranu, určite nechceli, aby
to zašlo až tak ďaleko. Keď je však také nadšenie
pre demokratizáciu, nedá sa zastaviť.“

podarilo vydať mimoriadne dvojstranové číslo,
v ktorom vyšiel príhovor biskupa Lazíka. Ten vyjadril zármutok nad obeťami stretov s vojakmi,
ale taktiež potvrdil, že Cirkev bude podporovať
každú snahu vlády o vytvorenie ovzdušia priateľstva a bratstva. Uverejnené bolo tiež vyhlásenie DKO, ktoré vyslovilo dôveru programu
Alexandra Dubčeka. „Chceli nás rozdeliť, hoci
Biľak a jeho spoločníci tvrdili, že nás vojská prišli
zachrániť pred západnými mocnosťami, ktoré
nás chceli vytiahnuť zo socialistického tábora.
Písali sa preto rezolúcie na podporu Dubčeka,“
približuje Ján Formánek. Redakcia KN zostala
ešte pár týždňov nezmenená, články však už
prechádzali cenzúrou. V novembri nakoniec
prišlo k výmene celej redakcie i šéfredaktora.

Koniec obrody
Vpád vojsk Varšavskej zmluvy v noci z 20. na 21.
augusta znamenal koniec obrodného procesu.
„Po vpáde vojsk sme si uvedomili, že je koniec.
Odporcovia Dubčeka si boli istí, že víťazia. Cirkev
sa pomaly znova dostávala do područia protináboženskej nenávisti jej nepriateľov. Robili všetko
preto, aby ju potláčali,“ poznamenáva Ján Formánek. Videl však aj isté pozitíva: „Vďaka Duchu
Svätému aj aktivite laikov sme sa nenechali zastrašiť. Každý sa na svojom mieste snažil urobiť pre
dobro veriacich čo najviac. Mali sme laikov, ktorí
prekladali teologickú literatúru, najmä dekréty
Druhého vatikánskeho koncilu. Rozmnožovali
sa na písacích strojoch, a tak sa dostávali hlavne
medzi mládež. Bola to horlivosť.“
Dôsledky vojenskej intervencie postihli aj KN.
Redakcia mala pripravené vydanie na 34. týždeň,
keďže však vojaci obsadili tlačiareň, noviny ostali nevytlačené. Vo štvrtok 29. augusta sa však

Návrat do starých koľají
Bola situácia po auguste 1968 iná ako pred Pražskou jarou? „Zasa prišlo to, čo tu bolo predtým.
Kňaz na všetko potreboval súhlas. Cirkevní tajomníci prežili a potom prenasledovanie veriacich
opäť naštartovali naplno. Cirkev išla znova do
podzemia,“ hodnotí Ján Formánek.
Pesimizmus z nedokončenej demokratickej
revolty pohltila následná normalizácia. I tak však
v ľuďoch ostal dúšok túžby po slobode, ktorý vzplanul o 20 rokov neskôr. Po sviečkovej manifestácii
v marci 1988 a udalostiach z novembra 1989 sa
konečne mohli zhlboka nadýchať slobody, po ktorej tak veľmi túžili. Nedovoľme svojou pasivitou
a ľahostajnosťou, aby toto dielo našich rodičov
a starých rodičov zničili ľudia, ktorí pod rúškom
liberalizmu, národných a sociálnych hesiel vedú
svoj odboj proti slobode.
SNÍMKY: ERIKA LITVÁKOVÁ

V rozhovore pre KN 20/1968 biskup Lazík hovoril i o májovej návšteve u pápeža Pavla VI. Toho potešila
náboženská obnova v Československu.
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Aj Slovensko má
výnimočnú vedu
TROŠKA DO ROŽKA
Jeden pekný príbeh od Bruna Ferrera hovorí o chlapcovi, ktorý stretol
dievča s tričkom s veľkým nápisom:
Mám svoju hodnotu. „Dovolil som
jej, aby sa zaradila predo mňa. Myslel som si, že keďže je veľmi pekná,
zrejme má neprimerane vysoké sebavedomie,“ hovorí chlapec. Následne
však dodáva: „Musel som zmeniť
názor. Na chrbte mala ďalší veľký
nápis: Lebo Boh nerobí nepodarky.“
Všetci máme svoju hodnotu a všetci ju máme rovnakú. Nezáleží, či je
niekto nevychovaný tínedžer alebo
poslušná ozdoba rodiny; či je niekto
bezdomovec, alebo finančný „žralok“;
či je niekto zasvätená osoba, alebo
prostitútka na ulici. Hodnota života
každého z nás je rovnaká. Bez rozdielu na sociálnom, spoločenskom či
náboženskom postavení. Nikto nemá

právo povyšovať sa nad druhých a hovoriť, že jeho život je cennejší. Všetci
sme Božie deti a Boh nás má všetkých
rovnako rád. Niektorí mu dávajú dôvod
na radosť, iní mu pridávajú vrásky na
čele. No vždy im je pripravený odpustiť a prijať ich do svojho milosrdného
náručia.
A toto Boh chce i od nás: dokázať
odpustiť, každému a všetko. Nie je to
jednoduchá úloha, ale krásne veci,
akou je dozaista i milosrdenstvo, sa
nerodia ľahko. V tom spočíva ich hodnota. Inak by sme si tieto veci necenili
a stratili by význam. Podobne aj ľudia
majú svoju hodnotu, pretože, ak by ju
nemali, tiež by stratili význam.
Preto, ak nás niekto nahnevá, hľadajme v ňom tú hodnotu, cez ktorú
ho vidí Boh a cez ktorú mu odpúšťa.
JOHNNY LAUKO

PRIDAJ SA K NÁM. NAŠE KONTO
NA FACEBOOKU SA VOLÁ MLADÝM KN.

ČO STE (NE)VEDELI
Počas tohtoročnej Tour de France cyklisti zavítali aj do Lúrd. Niektorí z nich
využili túto príležitosť na návštevu Lurdskej jaskyne, kde zapálili sviečku
a krátko sa pomodlili. Na snímke je taliansky cyklista Oliviero Troia.

Snímka: profimedia.sk

Náš seriál o svete vedy a technológií
zavŕšime troma slovenskými vynálezmi.
Bioplast z fritovacieho oleja
Na patentových úradoch je prihláška
na bioplast druhej generácie. Jeho autorom sú vedci z Fakulty chemickej
a potravinárskej technológie (FCHPT)
Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave. „Ako zdroj polyhydroxybutyrátu – biomateriál produkovaný
baktériami – môže slúžiť použitý
fritovací olej, ktorý je dnes nebezpečným odpadom, produkovaný vo
svete vo veľkých množstvách. Navyše
sa tento bioplast už nerozkladá len
v podmienkach priemyselného kompostu, teda pri teplote 50 a viac stupňov, ale aj v podmienkach domáceho
kompostu pri teplote 20 – 30 stupňov.
Testujeme jeho rozloženie v bežnej
pôde a v morskej vode, kde, zdá sa,
tiež dokáže degradovať. To môže byť
veľkým prínosom, keďže vieme, aké
sú naše moria plné plastového odpadu,“ priblížil profesor Pavel Alexy
z FCHPT.
Proteín proti nádorovým bunkám
Vedci zo Slovenskej akadémie vied
a Viedenskej lekárskej univerzity
objavili doteraz neznámu funkciu
proteínu v mliečnej potravine. Ide
o proteín, ktorý sa nachádza najmä
v materskom mlieku. Laktoferín
podľa nich zaberie proti nádorovým
bunkám, ale aj baktériám. „Opísali
sme, ako sa laktoferín viaže na ľudský
plazminogén a blokuje ho. Zhubné
nádorové bunky alebo baktérie, ktoré
spôsobujú infekčnú boreliózu, dokážu na seba naviazať ľudský plazminogén a zneužiť ho na preniknutie cez
tkanivové bariéry hostiteľa. Aj preto
je plazminogénový systém vhodným
cieľom diagnostických a terapeutických stratégií pri rakovine a zápalových ochoreniach,“ povedal vedúci
výskumu Vladimír Leksa z Ústavu
molekulárnej biológie SAV.
Laktoferín nachádzame v ľudskom
materskom mlieku, ale prítomný je
aj v slzách, slinách či v moči. Výskum

Elektrický vozík je možné ovládať
myšlienkami. Snímka: archív STU

naznačuje, že prostredníctvom blokovania plazminogénu laktoferín
blokuje inváziu nádorových buniek
a aktiváciu baktérie Borrelia, ktorá je
pôvodcom lymskej boreliózy.
Vozík ovládaný myšlienkami
O elektrickom vozíku, ktorý umožňuje riadiť jeho pohyb myšlienkami,
ste sa už v KN dočítali. Pripomeňme,
že za ním stoja študenti z Materiálovotechnologickej fakulty STU. Bezdotykovo ovládaný vozík by mohol
v budúcnosti slúžiť ľuďom po operácii
a hendikepovaným ľuďom, ktorí by sa
ním mohli presúvať prostredníctvom
pomyslenia na smer pohybu.
Súčasťou vozíka je riadiaca jednotka prijímajúca a spracúvajúca
výstupy zo zariadenia EPOC, ktoré
má používateľ na hlave a ktoré pomocou 14 elektród sníma mozgové
signály. Softvér riešili najmä Andrej
Mikloš a Marcel Nikmon. „Vyvinuli
sme softvér, ktorý zosilňuje, spracúva
a vyhodnocuje signály zo zariadenia
EPOC a po vyhodnotení údajov odošle
informácie do zariadenia na vozíku,
ktoré ovláda motory. Tiež sme vyvinuli aplikáciu, ktorá slúži používateľovi
na kontrolu zvoleného smeru, tá je
dostupná na počítači, mobile či tablete,“ priblížil Andrej Mikloš. Výsledkom je vozík reagujúci na myšlienky
a mozgové sigály, ktoré vznikajú pri
mimike, napríklad pri žmurkaní.
PRIPRAVIL: JÁN LAUKO
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Chlap má byť hrdinom nielen na ihrisku,
ale aj po boku manželky
Možno ste už postrehli akciu Gól
za život. Jej cieľom je apelovať
na zodpovedný prístup mužov
v situáciách, ako je napríklad
neplánované tehotenstvo.
Organizátori chcú osloviť mužské
pokolenie prostredníctvom
futbalu. Viac o tejto pro-life
aktivite nám priblížil jeden z jej
zakladateľov JOZEF KOZÁK.
Aká je hlavná myšlienka akcie Gól
za život? Na koho cieli?
Naším hlavným sloganom je: Muži
bežia, zbabelci utekajú. Cielime teda
na mužov a chlapcov s ambíciou
apelovať na ich zodpovedný prístup
v neočakávaných situáciách, ako
môže byť aj neplánované tehotenstvo ich manželky alebo partnerky.
Hovoríme, že chlap je hrdinom nielen na futbalovom ihrisku, ale aj po
boku svojej manželky či partnerky
v čase neplánovaného tehotenstva.
Čo vás motivovalo?
Základné motivácie boli dve. Ísť do
regiónov s vysokou potratovosťou
a potreba vtiahnuť chlapov do témy
ochrany života. V momente nečakaného tehotenstva žena potrebuje
muža – chlapa, ktorý by pri nej stál,
povzbudzoval ju a povedal jej, že
„my to spolu dáme“.
Prečo ste sa myšlienku kultúry života rozhodli propagovať cez futbal?

Futbal je nám blízky, sami sme
bývalí futbalisti alebo fanúšikovia
a zároveň na dedinách je to fenomén, udalosť, kde sa počas zápasov
schádza celá dedina, mladí, starí,
deti. Futbal je pre nás prostriedok,
ako sa dostať k cieľovej skupine,
ktorú sa snažíme osloviť. Spájame
futbalové hodnoty ako fair play, radosť a nadšenie z hry so zodpovednosťou a krásou otcovstva a života.
Ako sa projekt rozbiehal?
Organizátorom projektu je Bratislava za život, v tomto tíme sme pripravili celý projekt. A povedali sme
si, že to v niektorej obci vyskúšame.
Futbalový tím Gól za život tvoria
chalani zo Spoločenstva Ladislava
Hanusa, z Kolégia Antona Neuwirtha,
zo saleziánskych stretiek, väčšinou
oteckovia. Aby som nezabudol, hrajú
s nami aj dievčatá a musím povedať,
že hrajú veľmi dobre.
Kde všade sa Gól za život zatiaľ
organizoval? A kde plánujete najbližšie akcie?
Akcia Gól za život sa doteraz organizovala v obciach Vištuk, Bzince
pod Javorinou, Radošovce, Hájske,
Kojatice, Ďačov, ale aj vo Farnieres
v Luxembursku. Tento rok máme
v pláne Žitavany či Vrbové. Ozvalo
sa nám viacero obcí, potrebujeme
s nimi dohodnúť termíny.

Gól za život zavítal už do viacerých slovenských obcí. Jednou z nich boli aj
Radošovce. Snímky: Facebook.com/Gól za život

Ambíciou Gólu za život je apelovať na zodpovedný prístup chlapov.

S akou odozvou sa stretávate zo
strany účastníkov akcie?
Povzbudzujú nás. Myslím, že akcia
sa im páči, zvyčajne jej súčasťou je
aj bohatý program pre účastníkov,
najmä pre deti a, samozrejme, dobrý
futbal. Hoci ide o priateľský zápas,
oba tímy chcú vyhrať. Podstatné však
je, aby sme niečo za sebou zanechali.
Tento projekt nie je o odsudzovaní,
naopak, je o povzbudení. Výzva stáť
pri manželkách a partnerkách aj
v ťažkých situáciách, akou môže byť
aj nečakané tehotenstvo, je výzvou
pre nás všetkých. Ak by sa nám podarilo týmto projektom zachrániť
jedno dieťa, mal by zmysel.
Akú budúcnosť má podľa vás projekt Gól za život? Kam všade by ste
chceli túto myšlienku dostať?
Jedným z cieľov je rozšíriť projekt
najprv v rámci Slovenska a neskôr
aj v okolitých krajinách. A takto
vťahovať mužov a chlapov do témy
ochrany života. Veľmi sa tešíme, že
na východe Slovenska sa formuje
nový tím Gól za život Východ pod
vedením otca Dušana Škurlu. A vízia? Raz možno spravíme samostatný turnaj len pre tímy Gól za život

z iných krajín a regiónov. Niečo ako
malé pro-life majstrovstvá Európy
alebo sveta (úsmev).
Ako sa vám spolupracuje s farnosťami? Podporuje vaše aktivity
nejakým spôsobom aj Cirkev?
Gól za život organizujeme zvyčajne s miestnym futbalovým klubom
alebo obcou. Miestna farnosť býva
silným podporovateľom a dokáže
pritiahnuť miestnych.
Ak by mal niekto záujem zorganizovať Gól za život vo svojej obci
alebo meste, koho by mal osloviť?
Stačí napísať na e-mail jozef.kozak@
gmail.com alebo patrikdaniska@
gmail.com.
PRIPRAVIL: JÁN LAUKO

JOZEF
KOZÁK (39)
organizátor
Gólu za život

Snímka: archív –JK–
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ODPORÚČAME

Zachraňujeme dedičstvo obrovskej hodnoty
Občianske združenie Prešovská gotika vzniklo v roku 2016. Prvoradým cieľom je podpora rekonštrukcie
historického organa v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove, našej národnej kultúrnej pamiatky. Viac nám
o tomto pozoruhodnom projekte porozprával predseda občianskeho združenia František Zborovský.

Srdce plné lásky
V poslednom období žijeme v radostnom očakávaní blahoreče
nia Anny Kolesárovej, ktoré bude
v sobotu 1. septembra v Košiciach.
V tomto článku však chceme upozorniť aj na ďalšie blahorečenie,
ktoré bude o týždeň neskôr (9. septembra) vo francúzskom Štrasburgu, v Katedrále Notre Dame de
Strasbourg. Pôjde o zavŕšenie kauzy Alžbety Eppingerovej, matky
Alfonzy Márie (1814 – 1867), ktorú
jej súčasníci nazývali „extatička
z Niederbronnu“. Ak sa chcete dozvedieť o jej živote, mystike a odkaze pre nás všetkých, treba siahnuť
po knihe Život matky Alfonzy Márie
Alžbety Eppingerovej (sr. Joseph-Marie
Perrin), ktorú vydala Kongregácia
sestier Najsvätejšieho Spasiteľa.
Kniha sleduje faktografickú líniu
sprostredkovania života matky
Alfonzy Márie od detstva cez formujúcu skúsenosť s prvým svätým
prijímaním a rovnako intenzívne
mystické chvíle až po založenie
Kongregácie sestier Najsvätejšieho
Spasiteľa. Ďalšie kapitoly sú venované rozvoju tohto katolíckeho
diela v dramatickom 19. storočí.
Matka Alfonza Mária viedla kongregáciu 18 rokov, zažila množstvo
povzbudení, ale mala aj nepriateľov. Kniha končí smrťou – posledné
stránky sumarizujú jej osobnosť.
Čítame tam aj tieto slová: „Moje
srdce je stále plné najnežnejšej
lásky k Bohu a ľuďom. Dokonca
necítim žiadne rozhorčenie voči
hriešnikom. Naopak, cítim súcit,
zľutovanie a túžbu, aby sa obrátili,
aby im bolo odpustené.“ Táto žena
so silným charakterom a bohatým
vnútorným životom chcela premáhať núdzu, pomáhala chorým
a trpiacim napriek tomu, že sama
bola aj niekoľko rokov viac ráz pripútaná na lôžko. Jej mystické zážitky sú preniknuté láskou k Ježišovi.
Zostáva pre nás veľkou a aktuálnou
RADOSLAV MATEJOV
inšpiráciou!

RADOSLAV MATEJOV

Aký bol vznik občianskeho
združenia?
S ideou založiť občianske združenie Prešovská gotika prišiel náš
dekan Jozef Dronzek. Chceme podporiť rekonštrukciu historického
organa, postarať sa o to, aby táto
vzácnosť bola známa na verejnosti
a bola zachovaná pre budúce generácie.
V čom treba vidieť hodnotu
organa?
Je to päťdielny renesančno-ranobarokový organ z konca 17. storočia.
V súčasnosti pozostáva zo 43 registrov umiestnených v troch skriniach. Má 3 480 píšťal a 20 zvonov.
Trojmanuálový hrací stôl ovláda
ventily pomocou pneumatickej
traktúry. Veľmi vzácne sú v celosti
zachované prospektové píšťaly. Začiatkom 20. storočia došlo k veľkej
prestavbe organa. Zmenila sa traktúra na pneumatickú, vzdušnice sa
nahradili výpustnými. Začiatkom
druhej polovice 20. storočia bola
dobudovaná tretia organová skriňa, tretí manuál, vzdušnice boli
vymenené za kuželkové a bol postavený nový hrací stôl, ktorý bol
excentricky umiestnený na chóre.
Ako ukázal čas, tieto prestavby organa, v danej dobe veľmi moderné,
neboli najšťastnejším riešením.
Aká je cieľová čiastka na rekonštrukciu?
Farnosť si dala vypracovať cenovú
ponuku na generálnu rekonštrukciu a zapojila sa do cezhraničného
projektu Cantus Dei – festival cirkevnej
hudby pohraničia. V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní bolo
zrealizované medzinárodné verejné
obstarávanie. Výsledná cena celej
rekonštrukcie svätomikulášskeho
organa v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove je 450-tisíc eur. Po
ukončení verejného obstarávania
však prišla správa, že projekt nebol

Vzácny organ z konca 17. storočia má 3 480 píšťal.

schválený. To znamená, že celá rekonštrukcia musí byť financovaná
z vlastných zdrojov. Združeniu
Prešovská gotika sa do týchto dní
podarilo vyzbierať približne 120-tisíc eur. Teda máme ešte čo robiť!
Darcovia si môžu adoptovať organovú píšťalu, ako sa ujal tento
nápad?
V združení sme si uvedomili, že
téma organovej hudby v Prešove a okolí v súčasnej dobe je na
ústupe. Prvoradým snažením bolo spropagovať organovú hudbu
organizovaním koncertov. V roku
2017 sa nám podarilo zorganizovať
desať koncertov. Na jednom z nich
v historickej budove Divadla Jonáša
Záborského v Prešove operná diva
Sisa Sklovska v strhujúcej atmosfére odštartovala kampaň Adoptuj
si organovú píšťalu. Darcovia, ktorí si
adoptujú organovú píšťalu, získajú
certifikát o adopcii písaný na ručne
vyrobenom papieri a ako pamiatku
dostanú malú funkčnú organovú
píšťalu v drevenom stojane. A čo je
dôležité, mená darcov budú zvečnené na organovej píšťale, ktorá bude
umiestnená v organe. Toto bude ich
odkaz budúcim generáciám Prešovčanov. Nedá mi nepovedať dojemnú

skúsenosť. Jeden pán sa ma pýtal,
čo bude stáť rekonštrukcia organa
a koľko peňazí treba na adopciu
píšťaly. Keď sa sumu dozvedel,
zdalo sa mu to veľa. Potom však
povedal: „Keď ľudia pred 300 rokmi dali peniaze na organ a určite
ich tiež nemali nazvyš, tak dám aj
ja!“ Doposiaľ si organovú píšťalu
adoptovalo okolo 50 ľudí.
Čo chystáte do konca roka?
V tomto roku plánujeme teraz kon
com augusta letný koncert, v októbri
2. ročník organového festivalu Svätomikulášsky organ. V novembri
organizujeme koncert klasickej
hudby v Sedliciach, aj takto evanjelizujeme. Na záver to bude vianočný
koncert. Všetky naše aktivity propagujeme na webe.
SNÍMKA: PRESOVSKAGOTIKA.SK

FRANTIŠEK
ZBOROVSKÝ
(62)
predseda
Občianskeho
združenia
Prešovská gotika
Snímka: archív –FZ–
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Biblia nielen pre deti – krásna nielen na prvý pohľad
OD PRVEJ BIBLIE ČASTO ZÁLEŽÍ, ČI JEJ OBSAH DETI TEŠÍ ALEBO DESÍ. V TEJ IDEÁLNEJ BY SA MALI STRETNÚŤ VHODNÝ JAZYK, CITLIVÝ VÝBER TEXTOV
A PÚTAVÉ ILUSTRÁCIE

Zaujala ma hneď svojou krásnou
obálkou. Postavička na nej vystie
ra ruky k nebu plnému hviezd. Aj
letmé prelistovanie ma uistilo, že
snivý, detailistický štýl ilustrátorky
Silvie Colombovej korešponduje
s mojím vkusom. Neostalo však len
pri obdive symbolických ilustrácií.
Nočná hodina, tlmené svetlo lam
py, zo stolíka sa na mňa usmieval
zarámovaný obrázok Ježiša – a ja
som si, usadená v pohodlnom kres
le, začala čítať Bibliu nielen pre deti
(Spolok svätého Vojtecha, 2018).
Pútavé ako román
Prerozprávať biblické texty v po
dobe, ktorá nebude vzdialená ori
ginálu, a pritom bude prístupnou
a príťažlivou aj pre deti, je výzva.
Rosa Medianiová sa s ňou popasova
la skvelo. Päťdesiatdeväť príbehov
Starého a 53 príbehov Nového zá
kona je písaných jednoduchým, no
nie infantilným spôsobom. Všetky

príbehy sa dajú čítať osve, len oje
dinelo presahujú rozsah dvojstrany
a pekne na seba nadväzujú. Akoby
človek čítal kapitoly pútavého ro
mánu, od ktorého sa nemôže odtr
hnúť. Románu o veľkej Božej láske
a milosrdenstve, ktoré presvitajú
z takmer každého riadka. Autorke
sa totiž podarilo extrahovať raison
d’être radostnej zvesti – aj smutné
a kruté udalosti dokáže Boh v Me
dianiovej podaní umne zakompo
novať do plánu spásy. Oceniť treba
i samotný výber príbehov – okrem
notoricky známych ponúka Biblia
nielen pre deti aj také, ktoré v podob
ných verziách väčšinou absentujú.
Nežné detaily
Ako žena často potrebujem a vy
hľadávam to, čo deti – nežnosť,
lásku, porozumenie. A to aj vo Svä
tom písme. Na Biblii nielen pre deti
sa mi preto páčilo, že nepôsobí ako
kronika ľudských vojen a Božích

Tobiáš a Sára sa v spánku držia za
ruky. Dôležitá je tiež farebná sym
bolika a zaujímavé perspektívy.
Trebárs na betlehemský výjav po
zeráme z nadhľadu, z vtáčej (či skôr
„anjelskej“) perspektívy. Ilustrácie
v tejto knihe nie sú len vizuálnym
zachytením prečítaného – často sú
jedným z interpretačných kľúčov.

trestov. Sú to príbehy ľudí, ktorých
miloval a chránil Boh. Aj keď zly
hali. S týmto posolstvom korešpon
dujú i spomínané ilustrácie, z kto
rých vyžaruje príjemná neha. Jozef
a Mária si počas svadby odovzdane
pozerajú do očí. Brušká Alžbety
a Márie sa pri stretnutí dotýkajú.

Nielen pre deti
Táto Biblia je naozaj vhodná pre
deti – najmä pre tie na prvom stup
ni ZŠ. Neodrádza, priťahuje. Je však
vhodná aj pre deti, ktorými sme
niekedy boli my dospelí. Pre deti,
ktoré v nás možno zakrpateli, ale
nezanikli. Ktoré potrebujú zistiť
či pripomenúť si, že Boh už tisíce
rokov predtým, ako sme prišli na
svet, zachraňoval a vylepšoval ľud
ské príbehy. A že to rád robí dote
raz. Aj s naším vlastným životným
príbehom.
MÁRIA BILÁ

Guardiniho listy aj dnes dokážu osloviť mladého človeka
Romano Guardini (1885 – 1968)
bol filozof, teológ a pedagóg.
Z jeho bohatého diela prichádza
k slovenským čitateľom kniha
Listy o sebavzdelávaní.
Napriek tomu, že v slovenskom či
českom preklade bolo v posledných
troch desaťročiach publikovaných
viacero kníh Romana Guardiniho,
jeho Listy o sebavzdelávaní (Briefe über
Selbstbildung), ktoré vznikali od roku
1921, medzi nimi až doteraz neboli.
Pritom ide o knihu, ktorú možno
v plnom zmysle slova nazvať klasic
kou: zachováva si sviežosť i význam
pre stále nové generácie čitateľov,
osobitne mladých, ktorým boli jed
notlivé listy pôvodne adresované. Ich
vznik je úzko zviazaný s Guardiniho
zbližovaním sa s obrodným hnutím
nemeckej katolíckej mládeže Quick
born a jeho súbežným pôsobením
v univerzitnom prostredí v Bonne
a v Berlíne.

Základnou osnovou vydania,
ktoré v roku 1950 edične upravil
a usporiadal Ingeborg Klimmer,
je idea ľudskej a kresťanskej ce
listvosti a jej konkrétne dôsledky.
Kniha pozostáva z deviatich listov,
ktoré nesú názvy: O radosti v srdci,
O pravdivosti slov, O obdarovávaní
a prijímaní, O domove a pohostinnosti,
O serióznosti, O modlitbe, O rytierskom
mužovi, O slobode, O duši a o štáte v nás.
Znie to trochu starosvetsky? Áno,
pokiaľ neporozumieme vysokým
nárokom, ktoré Guardini od adresá
tov vyžadoval. Život je totiž vážny,
nie je len ihriskom či reklamným
katalógom životných možností bez
akejkoľvek hierarchie.
Romano Guardini celkom priro
dzene požadoval, aby kresťania ma
li na seba vysoké nároky, aby mali
hlbokú a osobnú vieru, boli šľachet
ní, dôslední, disciplinovaní i srdeč
ní, kritickí a nadovšetko vnútorne

slobodní, opravdivo a zodpovedne
spoločenskí, no rozhodne nie maso
ví. A dnes je táto perspektíva určite
opäť akútna podobne ako v čase
ich vzniku. Cez bezprostrednosť,
adresnosť, srdečnosť a konkrétnosť
sa listy chcú intímne – ako to do
káže len osobný list – prihovoriť aj
dnešným čitateľom. Tak to vlastne
predvídal aj editor, ktorý v doslove
k ich prvému vydaniu poznamenal,
že „nie sú len historickými zápis
kami z rokov, v ktorých vznikali...
aj dnes dokážu osloviť mladého
človeka. Dokážu mu pomôcť, aby
bol človekom a kresťanom. A aby
sa stal dobrým človekom a dobrým
kresťanom... práve preto sú dnes
tieto listy dôležité – dnes, keď tí
najlepší z mladých hľadajú výcho
disko k lepšiemu, humánnejšiemu
životu... základy kresťanského
života v bežnom, všednom dni.
Hovorí sa v nich o slobode, o šírke,

ale aj o sile kresťanského dedičstva
a kresťanského poslania, ktoré
obopína nielen človeka, ale celé
národy“.
Skúste sa teda začítať už do
Guardiniho prvých slov a azda
vás radosť z čítania bude sprevá
dzať: „Všetci túžime po tom, aby
naše srdce žiarilo radosťou. Nie
len optimizmom, ale radosťou.
Byť veselý, optimistický je niečo
úplne iné. Je to skôr pocit smerom
navonok, ktorý všetkých naokolo
pobaví a vzápätí zmizne. Radosť
prežívame vnútri, potichu a cíti
me ju hlboko v duši. Je to sestra
vážnosti. Kde je jedna z nich, je
aj druhá.“
Knihu z nemeckého vydania
z roku 2001 preložil Rastislav Ne
mec a vydali kapucíni vo svojom
vydavateľstve Minor v roku 2018.
LADISLAV TKÁČIK
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PO INDIÁNSKYCH STOPÁCH
Ahoj, kamaráti!
– Ubehlo to rýchlo ako nohy najrýchlejšieho
indiánskeho bojovníka! Však, Svetlúšik?
– O čom hovoríš, Dobromilka?
– O prázdninách, predsa. Po indiánskych
stopách budeme kráčať už len týždeň.
Čelenku v hracej karte ozdobí posledné
pierko a čakajú nás už len tri ohnivé úlohy.
– A ešte niečo dôležité, na čo kamaráti
nesmú zabudnúť, Dobromilka. Zabaliť indiánsky denníček s vyplnenou hracou kartou do obálky a utekať s ňou na poštu, aby
sme mali koho vylosovať.
– Každú hraciu kartu a indiánsky denníček,
kde je vyplnených aspoň 20 úloh, odmeníme indiánskym darčekom a 50 z vás pozveme 22. septembra na program do Galanty
na Ranči na Striebornom jazere.

Pravidlá letnej hry nájdeš na
www.katolickenoviny.sk
Náš posledný indiánsky týždeň prežijeme
slávnostne. Zasadneme si okolo ohňa. Indiáni
považovali oheň za symbol Veľkého Ducha – Wakan Tanku. Slávnostný oheň zapaľovali tak,
že treli drievka o seba, kým
iskra nezapálila suchú trávu
alebo raždie v ohnisku.
Oheň zaisťuje teplo,
svetlo, ponúka priateľské zhromaždenie
a je miestom snemu
múdrych staršinov kmeňa.
Ohnisko znamená aj bezpečie, lebo divé zvery sa
k nemu boja priblížiť.

25. úloha
Nájdi v Evanjeliu podľa Jána verš 8, 12
a prepíš ho veľkými písmenami do
indiánskeho denníčka.

26. úloha

Dnes večer (alebo niektorý iný večer tohto
týždňa) si zapáľte s rodičmi sviecu a krátko
sa pomodlite.
Kristus je Svetlo sveta – prišiel na svet pre
všetkých ľudí – aj pre čiernych, červených,
bielych, žltých...

Môžete do modlitby vložiť
poďakovania za prázdninové
zážitky. Čo si zažil, koho si stretol,
čo si sa naučil? Za čo sa chceš Bohu
poďakovať?
Zapíš si to do denníčka:
....................................................................
....................................................................
....................................................................
......................................
..............................
......................................
..............................
..............................
...................................
.....................................
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27. úloha
Úplne posledná úloha: Skontroluj si na hracej
karte svoje údaje, podpíš si aj denníček a pošli ich v jednej obálke do 30. augusta 2018 na
adresu redakcie:

Katolícke noviny
P. O. Box 276
810 00 Bratislava 1

A je to! Všetky pierka sú
na svojom mieste. (Ak
ti na hracej karte chýba
niektoré pierko, môžeš
namiesto neho použiť
žolíka z KN 31.)

PIERKO č. 9
Nech
ťa na
orodovanie svätej
Indiánky
Kateri
Tekakwithy
ochraňuje
Pán Ježiš Kristus
– Svetlo všetkých
národov!
a
DETOM@KATOLICKENOVINY.SK

■ Pripravila: MARTINA JOKELOVÁ-ŤUCHOVÁ
■ Ilustrácie: ĽUBA SUCHALOVÁ, WWW.ISTOCKPHOTO.COM
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SLOVÁ NEVÁŽIA, ALE ZAVÁŽIA (7)

Zavítali sme do viníc milej Nitry
Pribaľte si do dovolenkovej batožiny aj slová, termíny i názvy, ktoré nič nevážia, ale vďaka nim môžete spoznávať a prežívať vaše
prázdninové ciele na Slovensku intenzívnejšie! Pokračujeme v malom slovníkovom sprievodcovi, ktorý pomôže s orientáciou v prírode,
histórii, zemepise i kultúre.
Zo severu Slovenska, kde sme strávili
predchádzajúcu časť, sa voľne presúvame na juh k starobylej Nitre. Naším
cieľom však nebude samotné mesto,
skôr okolie: vyberieme sa do viníc.
Avizovali sme, že sa budeme venovať vínu a vinárskym oblastiam. Do
batožiny si pribalíme slová a výrazy,
ako kĺč, NM a bezduché víno.
Úroda klope na dvere
„Víno je medzi nápojmi najušľachtilejšie, medzi liekmi najchutnejšie
a medzi pokrmami najpríjemnejšie!“
napísal starogrécky filozof Plutarchos. Naša ľudová slovesnosť v ničom
nezaostáva, vyjadrila to síce s trošku
hrubšou eleganciou, ale predsa: „Nepi, Jano, nepi vodu, voda ti je len na
škodu! Radšej sa ty napi vína, to je
dobrá medecína!“
Vedia to Gréci, vieme to aj my, víno
je naozaj vzácny nápoj, aj keď jeho
účinky po prehnanej konzumácii
také veľmi nie sú – to však platí aj
s jedlom, aj so všetkým, v čom prekročíme mieru. No nie o tom sa chceme
rozprávať, ale o viniciach a viničkách
milej Nitry. Vkročíte do nich, všade
samý vinič a váš miestny sprievodca
vám hovorí, že tu má taký kĺč a tam
taký kĺč. Zvažujete, či náhodou neopisuje svoj zdravotný stav, napokon

vám napadne, že ide o viničný ker,
čiže vinič. Ten sa v tomto kraji, ako
aj v malokarpatskej oblasti nazýva aj
slovom kĺč. Na východe by vám vinár
rozprával o tom, ako má tu taký pňak
a tam zas pňačok. Názvy viničných
krov sú rôzne, ale všetci vinári majú rovnako veľkú radosť, keď kĺč či
pňačok poriadne zarodia. A veru,
vinobranie nám už pomaly klope na
dvere. Tento rok udelili výnimku a už
od 6. augusta sa môže predávať tohtoročný burčiak. Netreba zabudnúť, že
burčiak je výsledkom kultúry kvasiniek, ale to neznamená, že kultúrne
vyžitie netreba hľadať aj v knihách
či v divadle.
Chutí, nechutí
Na Slovensku máme šesť vinohradníckych oblastí: malokarpatskú, južnoslovenskú, nitriansku, stredoslovenskú, východoslovenskú a oblasť
Tokaj. Sme v tomto smere bohatou
krajinou a pokiaľ ide o omšové víno,
každá diecéza má svojich dodávateľov. Podľa kánonického práva omšové víno musí byť prírodné z plodov
viniča a nepokazené – napríklad ríbezľové víno je v tomto smere neplatné! Omšové víno môže byť biele alebo
červené, nesmie sa použiť sacharóza,
teda ľudovo cukor, preto si mnohí

NESÚŤAŽNÁ OSEMSMEROVKA
Po vyškrtaní týchto slov ostane 29 písmen, ktoré tvoria dokončenie
tajničky: Blahoslavení...
ATOLY, AUDIT, BLAHOREČENIE, BOLESŤ, ČASTI, ČISTOTA, DLANE,
DÔKAZ, DRÔTY, ETIKA, ETIKETA, HRUDA, IKONA, KLENOT, KOTVA,
KROVY, LAKOTA, ĽALIA, LAMETA, LETKA, OBETA, ODPOR, OSIVO,
PANNA, PÚTE MLADÝCH, RADLO, RADOSŤ, SINKA, SĽUBY, SOVIETSKY SYN, SRDCE, SÚCIT, TIENE, TRAUMA, TREND, ÚKLAD, ÚSMEV,
VIERA, VOJAK, VOJNA, VOĽBA, VYSOKÁ NAD UHOM, VZORY, YZOPY,
ZÁPOR, ŽIALE

AUTORKA: ELEONÓRA ARGALÁŠOVÁ

často skončí s vnímaním jeho chutí
pri druhej vete pri slovách herbálny
tón – čomu, samozrejme, predchádzala ešte vôňa kvetov bazy, okraj
z ovocného bluzónu alebo kôra
ružového pomela či rezké noty zrelého egreša. Poviete si, veď ide o víno!
Nuž, majstrovský jazýček vypúšťa
majstrovské slová a v istom zmysle
je naozaj obdivuhodné, ak niekto vie
v takýchto bohatých opisoch podávať
chuť zeme, slnka a ľudského úsilia.
Horšie je to však, ak by ste ako rozradostený vinár doniesli na ochutnávku svoje plody someliérovi, a ten by
vám decentne adresoval prívlastok:
bezduché víno. To je totiž víno
obyčajné a nepodnecuje ani k hodnoteniu. Porovnateľnou katastrofou
by bolo aj určenie mŕtve víno, čo je
víno s fádnou chuťou. Lepšie by ste
na tom boli, keby vám povedal, že
ste dopestovali a vyrobili napríklad
guľaté víno, to je harmonické víno
a s príjemnou chuťou.
Článoček o víne by sa mal zakončiť
želaním Na zdravie!, ale čítajú nás aj
neplnoletí, a tak zakončíme dôležitým upozornením, že voda je oproti
vínu pre život nevyhnutná! Správne
tušíte, že práve o vode bude nasledujúca časť, o Dunaji a našich krásnych
–MAT–
riekach.

Víno má v sebe chuť zeme, slnka a ľudského úsilia. Ilustračná snímka: pixabay.com

myslia, že je kyslé. Ale to nemusí byť
pravda, keďže sa vyrába z kvalitného
hrozna s celkom vysokou cukornatosťou, minimálne 18°NM. Cukornatosť
hrozna je obsah cukru v mušte (nie
vo víne) a udávame ho v stupňoch
normovaného muštomeru (°NM).
Vyjadruje, koľko kilogramov cukru
obsahuje 100 litrov muštu. Vcelku
vôbec nezáleží na tom, či toto víno
chutí alebo nie, vzácnosť nápoja sa
predsa napĺňa až na oltári. Dajme si
tu štipku marketingu: pekný výber
omšových vín má aj Spolok svätého
Vojtecha!
Bezduché, mŕtve, no aj guľaté
Vinársky slovník je kapitolou sám
osebe. Keď začne vinár opisovať svoj
someliérsky zážitok, neznalý človek

Č

T

E

E

I

N

E

Č

E

R

O

H

A

L

B

Y

V

Ľ

R

O

T

I

S

Y

A

T

B

A

N

R

É

B

Y

Z

H

A

K

N

I

S

Ť

S

E

L

O

B

R

U

S

O

O

S

U

L

R

E

K

D

T

Y

K

Ú

C

Ľ

O

D

D

R

K

M A,

I

A

L

A

I

I

K

L

S

K

O

P

A

Y

P

A

N

N

A

Ť

K

O

L

E

S

Á

R

O

V

Á

S

E

T

J

K

T

B

S

A

O

D

N

T

R

D

T

Ú

Z

A

O

O

O

A

I

D

O

R

A

O

E

E

N

C

V

I

V

T

U

R

V

V

D

Ô

D

A

T

E

K

I

T

E

A

A

S

E

O

E

N

T

U

K

A

N

L

T

R

V

T

V

I

I

D

M

E

Y

H

T

A

A

R

A

D

L

O

O

I

V

Č

S

R

A

O

E

A

L

B

Z

I

O

L

H

V

S

P

Ú

T

E

M

L

A

D

Ý CH A

Ž

Y

Z

O

P

Y

KATOLÍCKE NOVINY 26. 8. 2018

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

24 / LETNÝ LITERÁRNY OSTROV POKLADOV

Nšo-či a Old Shatterhand
„Pretože som mu
dnes dal najťažšiu
úlohu. Jeho oko
nájde každú stopu,
ale teraz tvoju stopu
možno objaviť len
myšlienkami, a to sa
ešte nenaučil.“

Ak Winnetou šiel cez les sám, tak mal ruky voľné a mohol ľahko
prejsť aj cez podrast. Ale ak niesol sestru, museli sa niektoré
vetvičky dolámať. Išiel som teda po jeho stopách, ale pritom
som hlavnú pozornosť venoval kroviu, a nie pôde. A naozaj! Keď
Winnetou prechádzal cez krovie, nemal ruky voľné a nemohol
opatrne rozhŕňať konáriky. Nšo-či na to ani len nepomyslela,
a tak som na viacerých miestach našiel polámané vetvičky
a poškodené listy, teda znaky, ktoré by neboli vznikli, keby sa
Winnetou predieral tadiaľto sám.
Stopa viedla rovno k čistinke a tak isto rovno viedla aj cez
čistinku. Akiste obaja sedia na druhej strane za čistinkou
a potmehúdsky sa tešia, že si nebudem vedieť rady. Mohol
som ísť k nim, ale chcel som to urobiť tak, aby som bol
vždy zakrytý húštinami a stromami. Keď som sa dostal na
druhú stranu, hľadal som najprv Winnetouovu stopu. Ak
išiel ďalej, musel by som ju zbadať. Ak ju neuvidím, to značí,
že sa tu voľakde skryl a s ním aj Nšo-či. Ľahol som si na zem
a v polkruhu som sa potichu plazil ďalej. Pritom som si dával
pozor, aby ma vždy kryli stromy a húštiny. Nezazrel som ani
jednu stupaj. Teda obaja sa skrývajú na okraji čistinky, ako
som predpokladal, a to na mieste, kde sa ich stopa, ktorú
som doteraz sledoval, dotýka okraja čistinky.
Nšo-či miluje túto bledú tvár
Ticho, celkom tichučko som sa plazil k tomu miestu. Zaiste
sedia mlčky a ich cvičeným ušiam nemôže ujsť ani šuchnutie.
Musel som byť teda nanajvýš opatrný. Všetko sa mi podarilo
ešte lepšie, než som dúfal. Zbadal som ich obidvoch. Sedeli
tesne vedľa seba v drieňovom kroví, obrátení chrbtom ku mne,
pretože ma museli očakávať z inej strany. Rozprávali sa, ale iba
pošepky, takže som nemohol ich slovám rozumieť.
Náramne som sa tešil, že ich prekvapím. Plazil som sa
k nim čoraz bližšie. Napokon som sa dostal tak blízko, že
som ich oboch mohol dosiahnuť rukou. Už som chcel vystrieť ruku a chytiť Winnetoua odzadu, ale zháčil som sa pri
otázke, ktorú práve vyslovil.
„Mám ísť poňho?“ spýtal sa pošepky.
„Nie,“ odvetila Nšo-či. „Príde sám.“
„Nepríde.“
„Príde.“
„Moja sestra sa mýli. Naučil sa rýchlo všetkému, ale teraz tvoja
stopa vedie vlastne povetrím. Ako ju nájde?“
„Nájde ju. Môj brat Winnetou mi povedal, že Old Shatterhanda
teraz už nemožno oklamať. Prečo teda hovorí Winnetou opak?“
„Pretože som mu dnes dal najťažšiu úlohu. Jeho oko nájde každú stopu, ale teraz tvoju stopu možno objaviť len myšlienkami,
a to sa ešte nenaučil.“
„A predsa príde, lebo on dokáže všetko, všetko, čo len chce.“
Tieto slová iba šepkala, no predsa sa z jej hlasu dala vytušiť
dôvera a nádej, takže som na to mohol byť pyšný.
„Áno, ešte som nepoznal človeka, ktorý by sa všetko tak hravo
naučil. Len jedno ešte akosi nevie pochopiť, a to Winnetoua
veľmi bolí.“
„Čo nevie pochopiť?“

„Túžbu nás všetkých.“ Práve teraz som sa im chcel ukázať, ale
posledné Winnetouove slová ma zarazili; rozhodol som sa,
že ešte počkám. Akú žiadosť by som nesplnil týmto milým,
dobrým ľuďom! Majú akési želanie, ale nepovedali mi o ňom,
lebo sa domnievali, že im ho nesplním. Hádam teraz sa
dozviem, o čo vlastne ide. Preto som mlčal a načúval ďalej.
„Môj brat Winnetou sa s ním o tom už rozprával?“ spýtala sa
Nšo-či.
„Nie,“ odpovedal Winnetou.
„Ani náš otec Inču-čuna?“
„Nie. Chcel mu to povedať, ale ja som nedovolil.“
„Nie? Prečo? Nšo-či veľmi miluje túto bledú tvár. A Nšo-či je
dcérou hlavného náčelníka všetkých Apačov.“
„To je pravda. Moja sestra je vzácna bytosť. Každý červený bojovník a nejedna bledá tvár by boli šťastní, keby sa moja sestra
chcela stať ich squaw, len Old Shatterhand nie.“
„Ako to môže môj brat Winnetou vedieť, keď sa s ním o tom
ešte nerozprával?“
„Viem to dobre, veď ho poznám. Nie je taký ako iní belosi. Túži
za vyššími cieľmi než oni. Nevezme si Indiánku za squaw.“
„Povedal ti to?“
„Nie.“
„Hádam patrí jeho srdce nejakej beloške?“
„Ani to nie.“
„Vieš to iste?“
„Áno. Rozprávali sme sa o bielych ženách a z jeho slov som
vycítil, že jeho srdce sa ešte nerozoznelo piesňou lásky.“
„Tak sa rozoznie pri mne.“
„Nech sa moja sestra nemýli! Old Shatterhand myslí a cíti
inakšie, než sa domnievaš. Keď si vyvolí squaw, tá musí tak
vynikať medzi ženami, ako on vyniká medzi mužmi.“
„A či ja nevynikám medzi ostatnými?“
„Áno, medzi indiánskymi dievčatami sa ani jedno nevyrovná
mojej sestre krásou. Ale čo si videla a počula? Či si sa učila?
Poznáš život indiánskych žien, ale nevieš nič z toho, čo sa musí
učiť a čo musí vedieť biela squaw. Old Shatterhand nehľadí
na lesk zlata a na krásnu tváričku, on hľadí na iné veci, ktoré
u Indiánky nemôže nájsť.“
Winnetou hovorí vždy pravdu
Sklonila hlavu a mlčala. Tu ju láskavo pohladkal po líčku a povedal: „Bolí ma, že zarmucujem srdce svojej dobrej sestry, ale
Winnetou hovorí vždy pravdu, aj keď je nepríjemná. Hádam by
poznal cestu, ktorou by sa Nšo-či mohla dostať k vytúženému
cieľu.“
Tu rýchlo zdvihla hlavu a spýtala sa: „O akej ceste hovoríš?“
„O ceste do miest bledých tvárí.“
„Tam mám ísť? Myslíš?“
„Hej.“
„Prečo?“
„Aby si sa naučila všetko, čo musíš vedieť, ak ťa má Old
Shatterhand ľúbiť.“
Z KNIHY KARLA MAYA WINNETOU I.
BRATISLAVA: MLADÉ LETÁ, 1964. PREKLAD: TEOFIL UŠÁK
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Pokyny pre účastníkov slávnosti blahorečenia
AK SA 1. SEPTEMBRA PLÁNUJETE ZÚČASTNIŤ NA SLÁVNOSTI BLAHOREČENIA ANNY KOLESÁROVEJ, PREČÍTAJTE SI NIEKOĽKO POKYNOV OD ORGANIZÁTOROV
PODUJATIA. PRIPOMEŇME, ŽE BEATIFIKAČNÁ SVÄTÁ OMŠA BUDE NA ŠTADIÓNE TJ LOKOMOTÍVA NA ČERMEĽSKEJ CESTE 1 V KOŠICIACH

OTVORENIE BRÁN
Vstup na štadión je bezplatný a voľ
ný. Brány štadióna TJ Lokomotíva
v Košiciach sa 1. septembra otvoria
už o 6.00. Program sa začne o 7.00
a svätá omša o 10.00. Na slávnosť
môže prísť každý, aj ten, kto sa ne
registroval. Odporúčame prísť do
Košíc v predstihu, počítajte aj s pre
sunom zo záchytného parkoviska.
PARKOVANIE
Pripravené sú záchytné parkoviská
pri obchodných centrách Hyper
market TESCO a OBI (zo smeru od
Prešova) a pri OC OPTIMA (pre pri
chádzajúcich od Rožňavy).
Kyvadlová doprava bude premá
vať nepretržite v čase od 6.00 počas
celého dňa zo záchytných parkovísk
a taktiež aj zo železničnej stanice
priamo ku štadiónu TJ Lokomotíva
Košice. Táto kyvadlová doprava (od
Hypermarketu TESCO autobusy,
od OC OPTIMA a zo Staničného
námestia električky) je na to špe
ciálne určená, bude riadne označená
a bezplatná. Po skončení slávnosti
bude fungovať kyvadlová doprava
opačným smerom, na záchytné par
koviská a železničnú stanicu podľa
potreby až do 17.00.
Nesnažte sa, prosíme, dostať au
tom do tesnej blízkosti štadióna, via
ceré komunikácie budú uzatvorené,
prípadne s obmedzenou premávkou.
Využite záchytné parkoviská. Infor
mácie o parkovaní bude možné po
čúvať cez Rádio Lumen na frekvencii
94,4 MHz, ktoré bude pravidelne
informovať o napĺňaní záchytných
parkovísk pre autobusy aj autá.
VSTUP NA ŠTADIÓN
Vstup do areálu štadióna pre kňa
zov, pozvaných hostí a imobilných
bude z Kavečianskej cesty. Vstup pre
všetkých ostatných účastníkov bude
z Čermeľskej cesty. Pre nepočujúcich
bude v areáli štadióna vyhradená
osobitná zóna v sektore B3. Vzhľa
dom na kapacitu štadióna lístky na
sedenie boli rozdelené podľa kľúča
rovnomerným dielom. Budú určené

pre starých a chorých, ostatní nech
zaujmú miesto na zelenej ploche,
ktorá bude rozdelená na štyri sek
tory.
Na štadióne budú dve veľkoplošné
obrazovky. Jedna sa bude nachádzať
aj na vedľajšej ploche štadióna.
Odporúčame doniesť si skladacie
stoličky, prípadne karimatky alebo
podsedák na sedenie, pršiplášť, šil
tovku, fľašu vody, pravidelne užíva
né lieky a osobné doklady.

SVÄTÉ PRIJÍMANIE
Rozdávanie svätého prijímania
bude v každom sektore. Rozdáva
júci budú označení červenobielym
dáždnikom. Pre bezlepkové hostie
budú rozdávajúci osobitne označení
modrobielym dáždnikom.
UCTENIE SI RELIKVIE
Po skončení svätej omše bude mož
nosť uctiť si relikviu novej blahosla
venej Anny Kolesárovej. Relikviár
s jej pozostatkami bude prenesený
na vedľajšiu plochu štadióna.

UPOZORNENIA
Celý areál bude monitorovaný
bezpečnostným kamerovým sys
témom. Do priestorov štadióna
je zakázané vnášať akékoľvek
nebezpečné predmety, ktoré by
mohli byť považované za zbrane.
Za takýto predmet sa považuje
aj dáždnik. Je zakázaný vstup so
psom. V celom areáli je prísny zá
kaz fajčenia, požívania alkoholic
kých nápojov a omamných látok.
Osobám pod vplyvom alkoholu
a omamných látok nebude možný
vstup do areálu štadióna. Taktiež je
zakázané vnášať akékoľvek vlajky,
transparenty, reklamné predmety
a letáky, propagujúce akúkoľvek
politickú stranu, hnutie, značku,
projekt alebo podujatie.
V priestoroch štadióna je zakáza
né bez predchádzajúceho súhlasu
organizátora vykonávať akúkoľvek
propagačnú alebo petičnú činnosť
a akýkoľvek predaj alebo rozdáva
nie predmetov. V prípade porušenia
ktoréhokoľvek z vyššie uvedených

zákazov môže byť návštevník vyve
dený z miesta konania podujatia.
Organizátor nenesie zodpoved
nosť za osobné škody, stratu a zra
nenia vzniknuté na podujatí, ak boli
spôsobené nedbalosťou návštevníka
alebo nepredvídateľným správaním
iných návštevníkov a tretích osôb.
Účastník slávnosti blahorečenia
berie na vedomie, že celá slávnosť
bude naživo vysielaná vo viacerých
médiách, budú zhotovované audio
vizuálne záznamy, a poskytuje svoj
výslovný súhlas s tým, že fotografie,
filmy alebo audio a videozáznamy
s jeho osobou, ktoré sú zhotovené
počas slávnosti alebo v súvislosti
s ňou, môžu byť použité prostred
níctvom akejkoľvek súčasnej alebo
budúcej technickej metódy, a to bez
peňažnej náhrady a časového obme
dzenia. Dokumentovanie slávnosti
a následné spracúvanie audiovizuál
nych materiálov je oprávneným
záujmom organizátora slávnosti
blahorečenia.
JAROSLAV FABIAN, MAPA: ABÚ KE
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RÁDIO LUMEN

RTVS – TV

TV LUX

Na 5 min s nami. 20.30 Fundamenty.
Siedme prikázanie – Nepokradneš (P).
21.30 Runiverz (P). 21.50 Bosco Boys
z Nairobi (P).

PONDELOK 27. 8. – 10.30 Čítanie zo
Starého zákona. 11.00 Zaostrené. Žijeme presexualizovanú dobu? Ako sa
dnešní mladí pozerajú na vzťahy a lásku?
16.30 Vitaj doma, rodina. Deti a domáce
zvieratá. Hostia z kynologického klubu Lovely dog. 20.00 Študentské šapito. 21.30
Počúvaj srdcom – hudobná relácia.
UTOROK 28. 8. – 10.30 Spoločenský
komentár. 11.00 Občan. 20.00 Duchovný obzor. Diabol kúzla zbavený – exorcista Gianni Sini na Slovensku. 21.00
Kláštory a rehoľný život v stredoveku.
Repríza zo soboty. 21.30 Rozhlasová
hra. Repríza z nedele.
STREDA 29. 8. – 10.30 Sonda do života
Cirkvi. 11.00 Rozhovor týždňa. 20.00
Lupa. Gréckokatolícka farnosť Trhovište.
21.00 Fujarôčka moja. Sestry Sihelské
– tri sestry – Lenka, Danka a Paťka Sihelské z Poltára a ich nové CD s piesňami z regiónu Novohrad.
ŠTVRTOK 30. 8. – 10.30 Prehľad kresťanskej tlače. 11.00 S ružencom na perách – modlitba s poslucháčmi Rádia
Lumen. 20.00 História a my. 21.00
Gospelparáda.
PIATOK 31. 8. – 18.00 Emauzy – mimoriadny prenos. Večerná vigília S Ankou na kolenách. Svätá omša z Dómu
svätej Alžbety v Košiciach. Celebruje Marek Forgáč. 19.30 Večerná vigília S Ankou na kolenách – duchovno-poetické
pásmo s hudobným sprievodom tvorivej
skupiny Poetica Musica ukončené eucharistickým požehnaním. 21.30 História a my. Repríza z 8. 3. 2018. Mučenica
čistoty – Anka Kolesárová.
SOBOTA 1. 9. – 6.00 Ranné spojenie
špeciál. Živé vysielanie zo slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej. Striedané
moderovanie z vysielacieho štúdia na
štadióne a programu z hlavného pódia. 10.00 Eucharistické slávenie s obradom blahorečenia. Celebruje kardinál
Giovanni Angelo Becciu. 12.30 Koncert
radosti. Účinkujú: Hanka Servická, Sima
Martausová a ďalší. 15.00 Modlitba korunky v hodine Božieho milosrdenstva.
Ukončenie prenosu a špeciálneho vysielania zo slávnosti blahorečenia Anny
Kolesárovej. 15.15 Literárna kaviareň.
Július Homola – Kytica veršov. Repríza
z 28. 5. 2016. 16.00 Piesne na želanie.
20.15 Od ucha k duchu.
NEDEĽA 2. 9. – 10.00 Naše zvony a ich
zvonári. 10.30 Emauzy – mimoriadny prenos. Ďakovné eucharistické slávenie v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
spojené s uložením relikvií blahoslavenej Anny Kolesárovej, celebruje arcibiskup Bernard Bober. V závere svätej
omše bude vyhlásený prípravný rok na
400. výročie mučeníckej smrti svätých
košických mučeníkov. 12.00 Modlitba Anjel Pána. 13.00 Rozhlasová hra.
14.00 Vitaj doma, rodina. 15.30 Svetlo
nádeje. 20.30 Karmel. 22.30 Pohoda
s klasikou.

PONDELOK 27. 8. – JEDNOTKA 12.20
František z Assisi. 15.10 Slovenské hrady objektívom. DVOJKA 12.35 Stvorení
pre šport.
UTOROK 28. 8. – JEDNOTKA 16.55
Na krok od neba III. DVOJKA 11.15 Kde
spávajú kamzíky. 18.40 Piknik s tortou.
20.35 Smrť chodí po horách.
STREDA 29. 8. – JEDNOTKA 9.00
Takmer ružový príbeh. 13.45 Dlhý, Široký, Bystrozraký. 22.10 Nedodržaný sľub.
DVOJKA 9.30 Čierny slnovrat. 10.45
Neznámi hrdinovia. 14.35 Rozhodnutie. 20.55 Odchádzanie.
ŠTVRTOK 30. 8. – JEDNOTKA 7.00
Postav dom, zasaď strom. 10.40 Jazdi
hlavou. 12.20 Svätý Filip Neri. DVOJKA
9.30 Taký obyčajný deň.
PIATOK 31. 8. – JEDNOTKA 12.20 Svätý Filip Neri. 20.30 Čo ja viem. DVOJKA
10.30 Adresa ja, adresa ty. 15.25 História jedného dokumentu. 21.00 Radosť
zo života.
SOBOTA 1. 9. – JEDNOTKA 8.50 Daj
si čas. 9.20 Materské znamienko. 17.15
Návštevníci. DVOJKA 6.35 Vínne cesty
Slovenska. 20.15 Bratislava, mesto
uprostred prírody.
NEDEĽA 2. 9. – JEDNOTKA 10.05
Na strechách miest. 11.00 Slovensko
v obrazoch. 13.05 Agatha Christie: Poi
rot. DVOJKA 7.30 Extrémne v horách.
14.30 Herecké legendy.

NEDEĽA 26. 8. – 7.00 Ruženec. 8.00
Klbko (P). 8.25 Večera u Slováka. 9.00
Svätá omša (P). 9.45 Krátke správy
z Dublinu. 10.00 Anjel Pána z Dublinu (P). 10.50 Viera do vrecka. 12.00
Anjel Pána. 12.25 Ruženec. 12.55 V Samárii pri studni. 14.15 Slovo v obraze.
Najsvätejšia Trojica (P). 14.30 Svetové
stretnutie rodín, Dublin/Štúdio špe
ciál (P). 15.00 Svetové stretnutie rodín, Dublin/Pápež František celebruje
svätú omšu (P). 18.00 Dedičstvo otcov
– Kláštorisko. 19.40 Katechéza. Blahoslavenstvá (P). 20.50 Duchovná poradňa. Ján Buc: Sedem hlavných hriechov
– pýcha (P). 21.20 Medzi nebom a zemou. František Múčka (P).

ŠTVRTOK 30. 8. – 7.00 Svätá omša
(P). 8.20 Starý zákon (P). 8.55 Viera do
vrecka. 9.10 Medzi nebom a zemou.
10.00 Juniorky/Na 5 min s nami (P).
10.10 Z prameňa (P). 11.00 Doma je
doma. 12.00 Anjel Pána. 12.55 Moja
misia – magazín. Ukrajina – Ladislav
Popovych. 14.10 Chvály. 15.00 Hodina milosrdenstva (P). 15.30 Ruženec
z Lúrd (P). 16.00 Večera u Slováka (P).
16.30 Kulmenie. Tma a ticho (P). 17.00
Nová kvalita života (P). 17.30 Doma je
doma (P). 18.35 Starý zákon. 19.35
Z prameňa. 19.50 Svedectvo. 20.05
Juniorky/Na 5 min s nami. 20.10 Taizé (P). 21.10 Poltónklub (P).

Výber z programov

Výber z programov
televízie

RTVS – SRO

– náboženské vysielanie

NEDEĽA 26. 8. – Rádio Slovensko
8.00 Štefan Chrappa. Rozhovor k blahorečeniu Anny Kolesárovej. Rádio
Regina 10.05 Osudy, ktoré písalo 20.
storočie. 17.05 Duchovné horizonty.
17.50 Rádio Vatikán.
SOBOTA 1. 9. – Rádio Regina 10.00
Priamy prenos z blahorečenia. Moderuje Štefan Chrappa a Jozef Luscoň. 17.05
Viera v živote. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí. 17.50 Ekuména vo svete. Rádio Slovensko 20.05 Sobotné reflexie. Téma: Blahorečení na Slovensku.
NEDEĽA 2. 9. – Rádio Regina 6.51
Z duše. Rádio Devín 7.00 Krajina duše.
Magazín o náboženskej kultúre a umení. Rádio Slovensko 8.00 Hosť nedeľného rána. Rozhovory Štefana Chrappu.
9.05 Kresťanská nedeľa. Priamy prenos
rímskokatolíckej svätej omše z Kostola
Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke na
Námestí Jána Pavla II. 10.05 Encyklopédia spravodlivých. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Rádio
Regina 17.05 Duchovné horizonty.
Relácia venovaná duchovným témam
v dnešnom svete. 17.50 Rádio Vatikán.
22.20 Osudy, ktoré písalo 20. storočie.

Programová ponuka

PONDELOK 27. 8. – 7.00 Svätá omša
(P). 7.40 Týždeň s... Nedožery-Brezany
(P). 8.20 Starý zákon (P). 8.55 Večerná univerzita (1). 10.00 Krátke správy
z Dublinu. 10.20 Z prameňa (P). 10.35
Fundamenty. 11.30 Godzone magazín.
12.25 Ruženec. 12.55 Duchovná poradňa. 13.30 V škole Ducha. Marián
Gavenda: Katedra sv. Petra (P). 14.00
Kulmenie. 14.15 Slovo v obraze. 14.25
vKontexte. 15.30 Ruženec z Lúrd (P).
16.00 Katechéza. 16.20 Správy zo Svätej zeme (P). 16.45 LUXáreň. 17.30
Doma je doma (P). 19.05 Ruženec.
20.05 Skauti/Na 5 min s nami (P).
20.15 Pozvánka (P). 20.30 V Samárii
pri studni. Opatrenia socialistického
režimu proti Cirkvi – barbarská noc (P).
UTOROK 28. 8. – 7.00 Svätá omša (P).
7.45 Ruženec. 8.20 Starý zákon (P).
8.55 Poltónklub. Peter Milenky band.
10.00 Cena života/Na 5 min s nami
(P). 10.30 Dedičstvo otcov – Kláštorisko. 11.00 Doma je doma. 12.00 Anjel
Pána. 12.55 Medzi nebom a zemou.
13.40 Vaticano (P). 14.10 Správy zo
Svätej zeme. 15.00 Hodina milosrdenstva (P). 16.00 Večerná univerzita (P).
16.55 Slovo v obraze. Najsvätejšia Trojica. 17.05 Viera do vrecka. O Márii trochu inak (P). 17.30 Doma je doma (P).
18.35 Starý zákon. 20.05 Spravodajský
súhrn (P). 20.30 vKontexte (P). 20.55
Gréckokatolícky magazín (P). 21.15
Spojení oceánom (P). 21.45 Poslovia
nádeje (P).
STREDA 29. 8. – 7.00 Svätá omša (P).
7.45 Ruženec. 8.25 Starý zákon (P).
8.55 Správy zo Svätej zeme. 9.15 Z prameňa (P). 9.30 Slovo v obraze. 9.45
Generálna audiencia (P). 10.45 Radosť
z maličkostí/Na 5 min s nami (P). 11.00
Doma je doma. 12.25 Ruženec. 12.55
V Samárii pri studni. 14.25 Vaticano.
15.00 Hodina milosrdenstva (P). 15.30
Ruženec z Lúrd (P). 16.00 Nová kvalita
života. 16.25 Spojení oceánom. 17.00
Klbko. 17.30 Doma je doma (P). 19.05
Ruženec. 20.05 Radosť z maličkostí/

PIATOK 31. 8. – 7.00 Svätá omša (P).
8.20 Starý zákon (P). 8.55 Moja misia

– magazín. Ukrajina – Ladislav Popovych. 10.00 GTA/Na 5 minút s nami
(P). 10.10 Z prameňa (P). 11.00 Doma
je doma. 12.00 Anjel Pána. 12.25 Ruženec. 12.55 Fundamenty. 14.00 Večerná univerzita. 15.00 Hodina milosrdenstva (P). 15.30 Ruženec z Lúrd.
16.00 Duchovná poradňa. 16.25
V škole Ducha. 17.00 Živý vstup (P).
17.15 Modlitba posvätného ruženca.
Blahorečenie Anny Kolesárovej (P).
18.00 Svätá omša z Košíc. Blahorečenie Anny Kolesárovej (P). 19.30 S Ankou na kolenách. Blahorečenie Anny
Kolesárovej (P). 20.30 Spravodajský
súhrn. 21.05 Chvály. Spoločenstvo pri
Dóme sv. Martina (P).
SOBOTA 1. 9. – 7.00 Ruženec. 8.00
Klbko. 8.25 Katechéza. 9.00 Štúdio špeciál. Blahorečenie Anny Kolesárovej (P).
10.00 Svätá omša spojená s blahorečením. Blahorečenie Anny Kolesárovej
(P). 12.30 Štúdio špeciál. Blahorečenie
Anny Kolesárovej (P). 13.00 Generálna audiencia. 14.00 Akatist (P). 14.40
Gréckokatolícky magazín. 15.00 Hodina
milosrdenstva. 15.30 Ruženec z Lúrd.
16.00 Moja misia – magazín. Ukrajina
– Ladislav Popovych. 17.05 Nová kvalita života. 17.30 Hrady srdca Európy (4)
(P). 18.00 Večera u Slováka. 18.50 Slovo
v obraze. 19.40 Kulmenie. 20.30 Matka
Tereza – Pero v Božej ruke (P).
NEDEĽA 2. 9. – 7.00 Ruženec. 7.35
Spravodajský súhrn. 8.00 Klbko (P).
8.25 Večera u Slováka. 8.55 Hrady
srdca Európy (4). 9.25 Viera do vrecka. 10.15 Živý vstup (P). 10.30 Svätá
omša z Košíc. Blahorečenie Anny Kolesárovej (P). 12.55 V Samárii pri studni. 14.25 Poslovia nádeje. 15.15 Slovo
v obraze. Blahoslavenstvá (P). 16.00
Bosco Boys z Nairobi. 16.30 Klinec po
hlavičke. 16.40 Matka Tereza – Pero
v Božej ruke. 19.05 Ruženec. 20.30
Michal Zamkovský CSsR: Spoveď ako
veľký dar (P). 21.00 Medzi nebom a zemou. Mária Takáčová (P).
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RIADKOVÁ INZERCIA

PRE MLADÝCH
Z EDÍCIE YOUCAT

Ako podať inzerát a odpovedať naň

13 mm

150 mm

38 mm

Biblia nie je nato,
aby ste ju postavili na policu,
ale aby ste ju zobrali do rúk a čítali z nej.

Rubrika Oznamy

náhled

13 mm

Y-BIBLIA
Túžiš lepšie spoznať Bibliu a nevieš, kde
začať? Najnovšia publikácia z edície
YOUCAT prináša výber textov Starého
i Nového zákona, doplnený o úvody k biblickým reáliám. Dopĺňajú ju krásne fotografie zo Svätej zeme, ale aj myšlienky
známych osobností či svätcov. Pusti sa
do dobrodružstva Svätého písma s Y-Bibliou, ktorá nie je určená iba pre mladých,
ale aj pre hľadajúcich či konvertitov. „Biblia nie je nato, aby bola zastrčená v knižnici, ale aby ste ju zobrali do rúk a čítali
z nej. Každý deň, sami aj spoločne,“ hovorí
pápež František a dodáva: „Chcete mi
urobiť radosť? Čítajte Bibliu!“

BiBlia

232 mm

Za riadkové inzeráty účtujeme pre občanov 0,20 € + 20 % DPH za obyčajné slovo,
Každý deň, sami aj spoločne.
0,40 € + 20 % DPH za tučné slovo. Poplatok za ČB fotografiu
s vrozmerom
22 x 28 mm
Vonku v prírode,
lese, doma,
večer pri svetle sviec.
je 4,48 € + 20 % DPH, väčšie fotografie podľa osobitného
cenníka, farebné fotografie
Chcete mi urobiť radosť?
Čítajte Bibliu!
na požiadanie za 100 % príplatok. Tenký rámik okolo riadkového
inzerátu stojí 1,99 €
Vá š pápež Fr antišek
+ 20 % DPH, tučný rámik 3,98 € + 20 % DPH. Pri inzerátoch
na značku účtujeme manipulačný poplatok 2,20 € + 20 % DPH. Pre organizácie a súkromných podnikateľov
účtujeme dvojnásobné sadzby a môžu použiť maximálne
www.ssv.sk250 slov. Za uverejnenie
eVojtech.sk
inzerátu je možné zaplatiť poštovou poukážkou, bankovým prevodom alebo v hotovosti.

BiBle

Knihu, cez ktorú hovorí Boh.

Cena riadkovej inzercie

150 mm

13 mm

Na podanie inzerátu je potrebné písomne doručiť jeho text, meno a adresu podávateľa,
resp. fakturačné údaje. Inzeráty objednávajte poštou, e-mailom, osobne najmenej
3 týždne pred žiadaným termínom uverejnenia. Adresa na poštové zásielky: Katolícke
noviny, P. O. Box 276, 810 00 Bratislava 1. E-mail: riadkova@katolickenoviny.sk.
Ak chcete odpovedať na inzerát na značku, obálku s odpoveďou viditeľne označte číslom
a značkou a pošlite ju na inzertné oddelenie KN najneskôr do mesiaca od uverejnenia inzerátu. Váš list odovzdáme inzerentovi neotvorený. Kontakty na inzerentov nevydávame.
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu, skrátenie alebo neprijatie nevhodných
inzerátov, ako aj na časový posun uverejnenia z kapacitných dôvodov. Podrobnejšie
Milí mladí priatelia!
informácie nájdete na www.katolickenoviny.sk/inzercia/
V rukách držíte niečo božské:
Katolícke noviny nezodpovedajú za obsah uverejnených
inzerátov a oznamov.
knihu ako oheň!

ISBN 978-80-8161-309-8

„Neboj sa!“ V Biblii sa toto slovo vyskytuje
365-krát. Na každý deň v roku.

Odporúčaná cena 0,00 €
Členovia SSV 0,00 €

Oznamy propagujúce duchovné aktivity diecéz, farností, rehoľných spoločenstiev
a kresťanských organizácií, duchovné podujatia či púte uverejňujeme za cenu 15 € +
20 % DPH za jeden oznam s maximálnym rozsahom 500 znakov vrátane medzier. Texty
oznamov spolu s fakturačnými údajmi posielajte najmenej 3 týždne pred žiadaným
termínom uverejnenia na e-mail: oznamy@katolickenoviny.sk. Redakcia si vyhradzuje
právo neuverejniť oznamy, ktoré nie sú v súlade s oficiálnou náukou Katolíckej cirkvi,
alebo sa nestotožňujú so zameraním, s filozofiou a koncepciou KN.

Flexo, šitá, 432 strán, 26,00 €
Členovia SSV 22,10 €

ISBN 978-80-8161-309-8

Predajne Spolku svätého Vojtecha: Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava, Čadca,
Košice, Michalovce, Nitra, Partizánske, Prešov, Prievidza, Púchov, Rožňava, Ružomberok,
Snina, Spišská Nová Ves, Šaštín, Topoľčany, Trenčín, Trnava, Tvrdošín, Žilina
Objednávky:

BLAHOŽELÁME
Dňa 30. 8. 2018
sa krásneho veku
90 rokov dožíva
naša mama, bab
ka a prastará bab
ka Mária Šestáková z Koprivnice, toho času
žijúca v Raslavi
ciach. Touto ces
tou Vám blahoželáme a vyprosujeme
hojnosť Božích milostí a ochranu Panny
Márie. Dcéra Helena a syn Tomáš s ro
(181542)
dinami.
Ďakujeme Pánu
Bohu za požehna
ných 80 rokov, kto
rých sa 26. 8. 2018
dožíva náš otec, ded
ko a manžel Jozef
Talpaš z Myslavy.
Nech nebeský Otec
bohato odmení Tvo
ju pevnú vieru, obe
tavosť, celoživotnú prácu a námahu pre
rodinu aj pre ostatných, výchovu detí a vnú
čat, všetku Tvoju pomoc a neustále mod
litby, ktorými nás sprevádzaš. Do ďalšieho
života Ti vyprosujeme pevné zdravie, pokoj,
silu, porozumenie, Božie požehnanie
a ochranu Panny Márie. S láskou manželka
Terézia, deti Róbert s manželkou Martinou,
Terka s manželom Jankom, Ďoďo s man
želkou Martinou. Vnúčatá Katka, Beky,
Naťka, Livka, Maťo, Ninka a Jožko Ťa objí
(181622)
majú a bozkávajú.

Dňa 27. augusta
2018 sa dožíva vý
znamného život
ného jubilea 50
rokov a v máji si
pripomenul 24 ro
kov kňazstva náš
bývalý duchovný
otec vdp. Karol
Weny. K tomuto
jubileu Vám prajeme a vyprosujeme, aby
Vás Pán Boh naplnil svojím požehnaním.
Prajeme Vám zdravie a šťastie súčasne,
nech Váš milý úsmev nikdy nevyhasne.
Toto Vám želajú Vaši vďační veriaci z filiál
(181612)
ky Pohronský Ruskov.
Pri príležitosti 70.
narodenín, ktorých
sa dňa 27. 8. 2018
dožíva náš rodák,
kňaz Mgr. Štefan
Herényi, sa chce
me poďakovať Pá
nu Bohu za všetky
milosti, ochranu
a pomoc, ktorou
ho sprevádzal po všetky roky. Števko, chce
me Vám popriať, aby Duch Svätý napĺňal
Vaše srdce, Panna Mária, Matka kňazov,
Vás sprevádzala vo všetkých situáciách a sv.
Anna, patrónka nášho kostolíka, Vám u Pá
na vyprosovala pokoj a veľa síl pri vznešenej
službe kňaza. My Vám budeme svojimi
modlitbami vyprosovať pevné zdravie, Bo
žie milosrdenstvo, nech Vám úsmev žiari
v tvári, aby ste sa vždy rád vracali medzi
nás, svojich rodákov. Vaši vďační rodáci
(181634)
z Vrádišťa.

033/590 77 18

objednavky@ssv.sk; www.ssv.sk; eVojtech.sk

Dňa 30. 8. 2018 si
pripomenieme 10.
výročie kňazskej vy
sviacky kňaza a ka
pucína Mgr. Petra
Fintora. Vďaka ti,
Pane, za tvoj veľký
dar, že si nášho syna
do svojej služby po
volal, aby na Islande
svojim farníkom vieru a lásku k Pánu Bo
hu rozdával. Pane, prosíme ťa, aby si ho
v jeho živote viedol a sprevádzal. V mod
litbách na neho pamätajú a veľa Božích
milostí, zdravia a ochranu Božej Matky
mu vyprosujú rodičia a sestry s rodina
(181637)
mi. 		
Požehnaných
90 rokov života
sa dňa 17. 7.
2018 dožila naša
drahá mamička,
stará mama
a prastará mama
Anna Svetlíková
z Nitry. Zo srdca
jej ďakujeme za
nesmiernu lásku a celoživotnú obeta
vosť. Ďakujeme Pánu Bohu a Panne
Márii, že tu ešte s nami je. Dcéry Ale
na a Anka s manželom a vnučky Anka
a Katka jej vyprosujú Božie požehnanie
a ochranu Panny Márie. Pravnúčatá
Emka a Matúško ju vrúcne objímajú.
(181663)

„Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho“
(Ž 110, 4), zaznelo
pred 25 rokmi pri
Vašej primičnej
svätej omši, ktorú
si teraz pripo
meniete 28. 8.
2018. Drahý otec
Artur Ciepielski, žijete krásny život
plný lásky, obety a ochoty. Cestu, ktorú
máte pred sebou, pozná iba Boh. Nikto
ňou nepôjde tak ako Vy. Je to len Vaša
cesta a Boh Vás na nej nikdy nenechá
samého. On je navždy Kráľom Vášho srd
ca a splní Vaše vrúcne prosby. V modlit
bách za Vás prosíme nášho Pána, aby Vás
na tejto kňazskej ceste múdro viedol Du
chom Svätým, doprial Vám potrebnú silu,
zdravie a milosti. Božia láska nech požeh
náva Vaše ďalšie kroky aj celú duchovnú
činnosť. Nech ste pod ochranným plášťom
Panny Márie a nech Vás stále sprevádza
žehnajúca ruka Božieho milosrdenstva.
Za všetko Vám ďakujú a v modlitbách na
Vás myslia Vaši bývalí farníci z Prieval
(181656)
a rodina z Láskavých dlaní.
Dňa 31. 8. 2018 sa dožíva požehna
ných 75 rokov naša drahá sestra Anna
Polomčáková z dedinky Forbasy. Bla
hoželáme Ti a zo srdca prajeme zdravie,
pokoj, veľa síl, hojnosť Božích milostí
a ochranu Panny Márie. S láskou Tvoji
(181674)
súrodenci s rodinami.
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Dňa 18. augusta uplynulo 45 rokov,
čo manželia Jaroslav a Anna Furikovci
z Bystrého v dobrom aj v zlom kráčajú
spoločným životom. Veľa zdravia, Božieho
požehnania a radosť z detí a vnúčat Vám
(181686)
prajú Vaše dcéry s rodinami.
Drahý páter Frank
Vandegehuchte
MSC, prijmite od
nás, svojich farníkov,
blahoželanie k 25.
výročiu kňazskej vysviacky, ktoré oslávite 29. augusta 2018.
Prajeme Vám a do
ďalších rokov vyprosujeme pevné zdravie, hojnosť milostí
a lásky nebeského Otca i darov Ducha Svätého, nech Vám i naďalej pomáhajú kráčať
vo svetle evanjelia. Nech sila prúdiaca
z kríža a ochrana Panny Márie, Matky kňazov, sú Vašou každodennou posilou, odmenou a vďakou za všetko, čo pre našu
farnosť robíte. S vďakou farníci z Topoľ(181687)
čian. 			
Krásnych 80
rokov života sa
dňa 23. 8. 2018
dožil náš milý
manžel, otec
a starý otec Štefan Lacko z Košickej Novej Vsi.
Pri príležitosti
tohto vzácneho
životného jubilea sa nášmu ockovi a dedkovi chceme poďakovať za jeho lásku,
starostlivosť, obetavosť i ľudskú blízkosť.
Do ďalších rokov Tvojho života Ti, dedko
náš, vyprosujeme najmä hojné Božie
požehnanie, pevné zdravie a dary Ducha
Svätého v každodennom prežívaní radostí i starostí, ktoré život prináša. Matka ustavičnej pomoci nech Ti pomáha
žiť neustále v Božej blízkosti na väčšiu
česť a slávu jeho mena! Srdečné objatie
a gratuláciu Ti posiela manželka Mária,
syn Miroslav s rodinou a dcéra Ľudmila s rodinou. V modlitbe sa pripája aj
vnuk Michal, novokňaz Košickej arci(181693)
diecézy.

Spomeňte si na svojich
blízkych
aj prostredníctvom KN.

SPOMÍNAME
S tichou spomienkou k jeho hrobu
chodíme, pri plamienku sviečky na
neho myslíme. Dňa
25. 8. 2018 uplynie
rok, čo vo veku nedožitých 69 rokov
odišiel do večnosti
náš drahý manžel,
otec, dedko Pavol Válek z farnosti Gbely.
S láskou a vďakou na neho spomína manželka a traja synovia s rodinami. (181573)

Tento rok si 25. augusta pripomíname
nedožitých 90 rokov našej starkej Johany
Kuníkovej, rod. Zelinovej, a 16 rokov od
jej smrti. Zároveň si spomíname na jej
manžela Jána Kuníka, na jeho 30. výročie
odchodu do večnosti. Čas plynie a nám
zostali len spomienky. V modlitbách na
nich myslia štyria synovia s rodinami. Odpočinutie večné daj im, Pane. (181602)
Dňa 29. augusta si
pripomenieme 1. výročie, čo nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec a dedko
Blažej Treščák z Humenného. Vy, ktorí
ste ho poznali, venujte mu, prosíme, tichú spomienku
a modlitbu. Odpočinutie večné daj mu,
Pane. S láskou smútiaca rodina. (181672)
S úctou a láskou si
27. augusta 2018
spomíname na nedožité 95. narodeniny
kňaza prof. ThDr.
Jozefa Beitla. Za tichú spomienku
v modlitbách všetkým, ktorí ho poznali, ďakuje celá rodina.
(181603)

Dňa 28. 8. 2018 si
s láskou, úctou
a veľkou pokorou
pripomenieme 7.
bolestný rok, čo
odišla k nášmu nebeskému Otcovi
naša milovaná
manželka, mamička a babka Jolanka
Šiková z Timoradze. Ako ticho žila, tak
ticho odišla. Skromná vo svojom živote,
veľká vo svojej dobrote a láske. V modlitbách a s veľkou vďakou za všetko na ňu
(181712)
spomína celá rodina.

Čas plynie, ale smútok a bolesť v srdci
zostávajú, zabudnúť
nám nikdy nedovolia. Dňa 12. 8. 2018
sme si pripomenuli
1. výročie, čo nás
opustila naša drahá
mamička Božena
Mihoková zo Zlatých
Moraviec. S láskou na ňu spomína dcéra
Jarmila s manželom a vnúčatá Ľuboš, Ro(181722)
man a Daniela s manželom.
Klesli ruky, ktoré rady pracovali, dotĺklo
srdce, ktoré sme mali
radi. Odišla tíško, ako
odchádza deň, a v našich srdciach zostala
spomienka len. Nech
s nami spomína každý, kto ju mal rád.
Dňa 1. augusta sme si
pripomenuli 20. výročie, čo nás predišla do
večnosti naša mama, babička a prababička
Alžbeta Kollárová z Lipovníka. Nech jej Pán
dopraje večnú radosť v nebeskom kráľovstve.
S láskou a v modlitbe na ňu spomínajú dcéry
(181706)
a nevesta s rodinami.
S tichou spomienkou k jeho hrobu
chodíme, pri plamienku sviečky na
neho myslíme.
Utíchlo srdce
i hlas, mal rád život
a všetkých nás.
Dňa 26. 8. 2018 si
pripomíname 10.
výročie odchodu do večnosti nášho otca,
manžela, brata, dedka a svokra Stanislava Tanáča so Šúroviec. Ó, Pane, daj mu
(181724)
večnú odmenu v nebi.
Dňa 19. 8. 2018 uplynulo 10 rokov, čo
nás opustila naša drahá mamička, babička
a prababička Valéria Hladká, rod. Košútová. Vy, ktorí ste ju poznali, spomeňte si
na ňu v modlitbách. S vďakou Františka
(181677)
a Anna s rodinami.
S vierou na stretnutie vo večnosti sme
si dňa 21. 8. 2018
pripomenuli 1. výročie, čo nás vo veku
92 rokov opustila
Mária Košútová
z K riváňa. Otče,
udeľ jej večnú radosť
v nebi. S láskou
a vďakou na ňu spomína dcéra, zať, vnučky s rodinami a ostatná rodina. (181680)

ĎAKUJEME
Ďakujeme Pánu Bohu za pätnásťročnú
pastoračnú prácu nášho duchovného otca
Jozefa Benka, ktorý 10. 7. 2018 ukončil
svoje pôsobenie vo farnosti Veľká Lomnica. Nech Vás milostivý Boh aj naďalej vedie
cestou kňazského života a požehnáva Vašu
pastoráciu aj na novom pôsobisku. Spolu

s Vami sme ďakovali aj za dvadsať rokov
kňazstva, tak nech Vás Boh žehná ešte dlhé roky. S úctou a vďakou farníci z Veľkej
(181591)
Lomnice.
Dňa 1. augusta sa s nami po osemročnom
pôsobení v ružomberskej jezuitskej komunite rozlúčil páter Ján Revák SJ. Chceme sa
mu poďakovať za všetko, čo pre nás robil,
za jeho ochotu, povzbudenie a duchovnú
útechu, ktorú nám poskytoval v rôznych
životných situáciách. Prajeme mu na jeho
novom pôsobisku veľa zdravia, síl a hojnosť
Božieho požehnania. Vďační veriaci z Ru(181684)
žomberka.

KÚPA
STAROŽITNOSTI, POZOSTALOSTI... SERIÓZNOSŤ, HOTOVOSŤ. Mobil: 0948 475
(180056)
576.
Kúpim staré pohľadnice do roku 1945.
(180409)
Mobil: 0903 256 417.
Kúpim auto s rokom výroby do 1990
a staršie, aj nepojazdné. Mobil: 0948 141
(181326)
985.
Kúpim staršie motocykle a náhradné die(181338)
ly. Mobil: 0948 522 676.
Odkúpime, oceníme staré veci z pozostalostí, hodiny, umelecké predmety, nábytok,
porcelán, chalupárske veci. Tel.: 02/4445
(181374)
0614, mobil: 0903 668 559.
Mladý manželský pár kúpi dom v Bratislave, prípadne v jej okolí. Mobil: 0950 870
(181648)
986.
Súrne kúpim dom, chatu na západnom
alebo strednom Slovensku. Mobil: 0902
(181713)
614 251.

PREDAJ
Predám leštený tatranský obklad 3E, zrubový profil – pologuľatý, hranoly aj dlážkovicu na podlahy, „dyle“. Mobil: 0908 234
(180249)
866.
Extra silné www.elektronic-odpudzovace.sk hlodavcov, vtákov od 6,99 €, PROSPEKT ZDARMA. Tel.: 041/5661 666.
(181382)

JAHODY – ponúkam sadenice holandských veľkoplodých jahôd. Mobil: 0905
(181500)
108 062.
Predám vlašské orechy lúpané, dobré.
7,90 €/kg (min. odber 5 kg). Aj pošlem.
(181584)
Mobil: 0949 116 085.
Predám rodinný dom v širšom centre Ko(181650)
šíc. Mobil: 0948 086 699.
Predám pasce na potkany a kuny. Pošlem
na dobierku. Mobil: 0902 108 016.
(181651)

Predám lacno CITROËN C5 2.0i 16V
PACK, cena 1300 €, okres Námestovo.
(181652)
Mobil: 0908 198 357.
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DOCAT
Sociálna náuka Cirkvi pre mladých
„Želal by som si milión mladých kresťanov,
najlepšie celú jednu generáciu, ktorá by bola
pre svojich súčasníkov ,chodiacou sociálnou
náukou‘,“ hovorí pápež František. Prvým krokom
k uskutočneniu tohto sna je publikácia DOCAT,
ktorá ponúka zrozumiteľné prerozprávanie
náuky o spoločnosti a sociálnej náuky, ako ju
rozvíja Katolícka cirkev vo svojich najdôležitejších
dokumentoch počnúc pápežom Levom XIII.
Celá náuka je podávaná formou precízne
formulovaných 328 otázok a odpovedí. Na konci
každej odpovede sa nachádzajú odkazy na
príslušné články v Youcate, Katechizme Katolíckej
cirkvi a v Kompendiu sociálnej náuky Cirkvi.
Flexo, šitá, 320 strán, 16,00 € • Členovia SSV 13,60 €

Desatoro pre budúcnosť bez hladu
1. Spolupracuj na tom, aby všetci ľudia na svete mali dostatok jedla.
2. Neoberaj svojho blížneho o chlieb svojimi machináciami.
3. Nepoužívaj ako palivo to, čo hladujúci potrebujú na živobytie.
4. Váž si zem a snaž sa pôsobiť proti zmenám klímy, aby bolo tebe,
tvojim deťom a všetkým ľuďom na zemi dobre.
5. Neži na úkor druhých.
6. Nedychti po pozemku a pôde svojho blížneho.
7. Svojou poľnohospodárskou politikou obmedzuj, a nie prehlbuj hlad.
8. Vystupuj proti skorumpovaným vládam a ich prisluhovačom.
9. Pomáhaj predchádzať ozbrojené konﬂikty a vojny.
10. Zapoj sa do rozvojovej pomoci a pomáhaj účinne proti hladu.

KNIHU SI MÔŽETE KÚPIŤ V PREDAJNIACH SPOLKU SVÄTÉHO VOJTECHA
ALEBO OBJEDNAŤ NA: 033/5907718; OBJEDNAVKY@SSV.SK; WWW.SSV.SK, eVOJTECH.SK

Predajne Spolku svätého Vojtecha: Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava, Čadca, Košice, Michalovce, Nitra, Partizánske,
Prešov, Prievidza, Púchov, Rožňava, Ružomberok, Snina, Spišská Nová Ves, Šaštín, Topoľčany, Trenčín, Trnava, Tvrdošín, Žilina
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PREDAJ
Kresťanský časopis pre najmenších objednávajte na mobile 0903 245 574. Zavolajte,
(181725)
pošleme ukážku zdarma.

ŠPECIALIZUJEME SA NA PÚTNICKÉ ZÁJAZDY VIAC AKO 25 ROKOV

Sprevádza Jeremiáš Daniel Kvaka

7. 10. − 14. 10. 2018

ROZLIČNÉ

RÍM

SVÄTÁ ZEM − PETRA
700 €

SVÄTÁ ZEM

Umelecká maľba kostolov, oltárov, sôch,
obrazov, pozlacovanie. Výroba nového liturgického zariadenia. Mobil: 0903 228
376, 0905 234 902, 0911 130 949, 0905
(180044)
272 706, www.umar.sk.

23. 10. − 30. 10. 2018

SVÄTÁ ZEM

Vyrábame oltárne plachty a liturgické odevy. PARTA, Záhradná 3A, 962 12 Detva, mobil: 0915 821 874, www.parta.sk. (180055)

SVÄTÁ ZEM

Čistenie, brúsenie, lakovanie hrobov,
drobné opravy a obnova písmeniek (okr.
RK, LM, DK). Mobil: 0902 639 169.
(180940)

Rekonštrukcie striech kostolov a veží.
Nové strechy. Vypracovanie projektovej
dokumentácie. Mobil: 0905 437 209,
e-mail: svestav@stonline.sk, www.svestav.
(181317)
sk.
Maľovanie bytov a domov, BA a okolie.
Mobil: 0904 878 310.
(181363)

20. 12. − 27. 12. 2018

670 €

LORETO − S. G. ROTONDO − ASSISI
2. 10. − 6. 10. 2018

670 €

16. 11. − 26. 11. 2018

1690 €

28. 2. − 10. 3. 2019

1690 €

FATIMA − S. DE COMPOSTELA − BRAGA
Sprevádza PaedDr. Michal Pitoniak

345 €

15. 9. − 19. 9. 2018

690 €

LURDY

10. 10. − 16. 10. 2018

940 €

TALIANSKO „Púť za počatie dieťatka“
670 €

Sprevádza PaedDr. Martin Mojžiš

MEXIKO − ACAPULCO

LIBANON

Sprevádza PaedDr. Martin Mojžiš

5. 11. − 12. 11. 2018

SVÄTÁ ZEM „Vianoce v Betleheme“

Sprevádza PaedDr. Michal Pitoniak

670 €

SVÄTÁ ZEM

Vyšívam košieľky na krst. Mobil: 0902 717
(180036)
517.

Výroba a oprava vitráží. Mobil: 0918
623 064, www.promontglass.sk. (180181)

670 €

SVÄTÁ ZEM „Za zdravím k Mŕtvemu moru“
17. 10. − 24. 10. 2018

450 €

Sprevádza PaedDr. Michal Pitoniak

Sprevádza PaedDr. Martin Mojžiš

16. 10. − 23. 10. 2018

MEXIKO − ACAPULCO

8. 10. − 12. 10. 2018

10. 10. − 15. 10. 2018

19. 10. − 22. 10. 2018

580 €

IZRAEL − EILAT − MŔTVE MORE
390 €

Sprevádza PaedDr. Martin Mojžiš

4. 11. − 11. 11. 2018

740 €

Sprevádza PaedDr. Michal Pitoniak

15. 11. − 22. 11. 2018 Odlet z Bratislavy

590 €

www.awertour.sk

ORIGINÁL JE IBA JEDEN!

+421 911 285 240 / 911 226 045
02 / 52 492 922

UVÁDZACIE CENY ZÁJAZDOV SÚ KONEČNÉ.

ck@awertour.sk
www.facebook.com/awertour

Týždenné pobyty pre seniorov so ŠTÁTNOU ÚČELOVOU DOTÁCIOU v hoteli **
SOREA Ľubovňa v Ľubovnianskych kúpeľoch od 139 €/osoba. Ubytovanie s plnou
penziou, vstupom do bazénu a relaxačnými procedúrami. Tel.: 052/4321 751 – 2;
mobil: 0918 665 427, e-mail: lubovna@
(181473)
sorea.sk. 		
SENIORSKÝ pobyt v Kováčovej: 5 dní
ubytovanie, polpenzia, procedúry – 139 €.
(181678)
Mobil: 0904 373 114.
Za jazykovú úpravu plošných inzerátov zodpovedá inzerent.
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TAKTO TO NA SLOVENSKU VO VÄČŠINE PRÍPADOV FUNGUJE. EXISTUJÚ
30-ročnej dobe splatnosti budú
jeho splátky nízke, takže si ich môžu
VÝNIMKY, KEĎ SA ĽUDIA ODSŤAHUJÚ, NAPRÍKLAD ZA PRÁCOU, INAM,
dovoliť aj ľudia s nižšími príjmami. ExistuA SPOČIATKU NA NOVOM MIESTE ZAČÍNAJÚ V PRENAJATOM BYTE.
jú však tiež iné riešenia. Ak patríte k sporiacim
klientom, banka vám za výhodných podmienok
asom však prídu na to, že trhová cena ná- Partner, ktorý pomôže
požičia až do 50 000 € aj bez zabezpečenia úvejomného je vyššia ako mesačná splátka úve- Potreby klientov, súčasných aj tých budúcich, ru nehnuteľnosťou. Tento úver má teraz zníru na bývanie. A tak skôr či neskôr si nájdu prinútili zamyslieť sa aj špecialistov na finan- ženú úrokovú sadzbu o celé 1 % a vďaka nemu
bývanie, ktoré si kúpia do osobného vlastníctva.
covanie bývania z Prvej stavebnej sporiteľne. ušetríte svoje peniaze aj čas.

AK BÝVAŤ, TAK JEDINE

VO SVOJOM!

Č
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CK AWERTRAVEL, s. r. o.

ROZLIČNÉ
Náter starších dverí, okien. BA, tel.:
6596 7421, mobil: 0905 621 229. (181532)

OZNAMY
Rímskokatolícka farnosť Topoľčany srdečne a s láskou pozýva mariánskych ctiteľov
na tradičnú Mariánsku púť v Topoľčanoch,
ktorá sa koná v dňoch 6. – 9. septembra
2018. Púť vyvrcholí sviečkovým sprievodom
námestím v sobotu 8. septembra po svätej
omši o 18.30 h a slávnostnou svätou omšou
v nedeľu 9. septembra o 10.30 h, ktorú
bude celebrovať nitriansky kanonik Mons.
prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD. Podrobný program púte je k dispozícii na web
stránke farnosti: www.topolcany.fara.sk.

Hviezdoslavova 1469/61, 905 01 Senica, www.awertravel.sk
SVÄTÁ ZEM
22. 9. – 29. 9. 2018, 7. 10. – 14. 10. 2018
11. 10. – 18. 10. 2018
Cena: 650 €

LURDY – FATIMA lux bus – lietadlo

IZRAEL – JORDÁNSKO
18. 11. – 29. 11. 2018
Cena: 770 € + 280 USD

PERLY JUŽNÉHO ŠPANIELSKA
letecky – Guadalupe – Córdoba – Granada –

Gibraltár – Sevilla – Lisabon

PEŠIA PÚŤ PO SVÄTEJ ZEMI
s Mons. Jánom Majerníkom
23. 10. – 1. 11. 2018
Cena: 750 €

LURDY 160. JUBILEUM – BORDEAUX
18. 10. – 22. 10. 2018
Cena: 488 €

SVÄTÁ ZEM – ODLET KOŠICE
14. 11. – 21. 11. 2018, 16. 11. – 23. 11. 2018
21. 11. – 28. 11. 2018
Cena: 625 €
RUMUNSKO – MOLDAVSKO
lux bus – lietadlo
6. 9. – 12. 9. 2018
12. 9. – 18. 9. 2018
Cena: 500 €

Pozývame 13. – 15. septembra na pešiu
púť z Trnavy do Šaštína, obetovanú za záchranu počatého života. Začíname 13. septembra svätou omšou o 9.00 h v Kostole sv.
Jozefa v Trnave. Potrebujete: nepremokavú
obuv, sandále, spacák, karimatku, preukaz
poistenca, pršiplášť, malý batoh, ruženec.
Ubytovanie a odvoz veľkého batoha zabezpečené, stravovanie individuálne, možnosť
dokúpiť na trase. Poplatok 5 €. Prihlášky
do 7. septembra u Márie Švecovej, mobil:
0911 255 714, e-mail: maria.svecova1@
(181655)
gmail.com.
Pozývame Vás 2. septembra na 9. diecéznu púť mužov vo Višňovom pri Žiline.
Program: 8.30 h svätá omša a prvá prednáška Výchova detí – výzvy stále i nové (biblista
František Trstenský); 10.15 h film Na vrchol
– príbeh dvoch horolezcov o tom, čo má
naozaj cenu (KD Višňové); 12.00 h obed,
športové aktivity; 14.00 h druhá prednáška Úloha manžela a otca v rodine; 15.00 h
chvály; 16.00 h tretia prednáška Spiritualita
muža; 17.00 h slávnostná svätá omša, celebruje Mons. Jozef Šelinga, riaditeľ DKÚ.

La Salette – Oviedo – Santiago de Compostela

30. 9. – 7. 10. 2018

6. 10. – 13. 10. 2018

LURDY 160. JUBILEUM – BORDEAUX
– LA SALETTE
lietadlo – lux bus
21. 10. – 26. 10. 2018
Cena: 418 €
LURDY 160. JUBILEUM
letecky z Bratislavy
22. 10. – 24. 10. 2018

Medžugorie

Po stopách
sv. Pátra Pia
14. 10. – 17. 10.

800 €

5. 10. – 8. 10.

495 €

28. 9. – 1. 10.

565 €

Gruzínsko
Fatima a Santiago
a Arménsko - 9 dní
de Compostela
6. 10. – 14. 10.
10. 11. – 14. 11.

625 €

Zlatá sobota u Starej Matky Božej v Žarošiciach (ČR). 1. septembra (malá púť),
program od 13.00 h, svätá omša o 18.00 h.
8. septembra (hlavná púť): sväté omše
o 7.00 h, 11.00 h (slovenská), 16.00 h,
18.00 h (arcibiskup Duka), 24.00 h.
9. septembra: sväté omše o 7.00 h, 8.30 h,
10.00 h, 11.15 h. 11. septembra (domáca púť): 17.30 h pobožnosť pri kaplnke,
sprievod do Žarošíc, 19.00 h svätá omša.
13. septembra (mariánska púť): 18.30 h
ruženec, 19.00 h svätá omša, sprievod.
Sviatosť zmierenia počas celej púte.
(181736)

Rím

20. 10. – 23. 10.

725 €

725 €

Púť za Pannou
Máriou do Efezu
14. 9. – 17. 9.

565 €

BRATISLAVA > 02/5249 4946, 02/2086 3211 ČADCA > 0915/841 768 DETVA > 045/5459 696
KOŠICE > 055/2863 210, 055/2863 213 LEVICE > 036/6345 296 LUČENEC > 047/4331 395
MARTIN > 043/4223 788 NÁMESTOVO > 0948/785 000 NOVÉ MESTO n/V > 032/7715 122
POPRAD > 052/7885 231 SENEC > 02/4592 3063 SPIŠSKÁ NOVÁ VES > 0904/407 934
STARÁ ĽUBOVŇA > 052/4326 620 TREBIŠOV > 056/6685 710 alebo v pobočkách CK TIP travel,
Tatratour, Koala Tours a Hechter • Zľavy pre kolektívy > 02/5262 2101 www.seneca.sk

S p rost re d k u j t e d e ť o m h o d n o t y !
Rozvíja kresťanský životný štýl
Podporuje rodinnú výchovu
i školské vzdelávanie

(181691)

Aj tento rok pozýva farnosť Letanovce
a obec Letanovce všetkých veriacich z bližšieho či vzdialenejšieho okolia na svätú
omšu na Kláštorisku, v srdci Slovenského
raja, pri príležitosti osláv Dňa slovenských hôr, a to dňa 26. augusta o 11.00 h.
Hlavným celebrantom svätej omše bude
vdp. farár Marián Kuffa. Radi Vás privítame
na mieste oázy pokoja a krás našej prírody, kde načerpáte nové duchovné i fyzické
(181696)
sily.

1075 €

Z obsahu 2018/2019
časopis pre 6 – 10-ročné deti

Cena a predplatné
10 čísel/školský rok: 13,50€
1 kus: 1,50 €
objednavky@erko.sk, www.rebrik.sk

Rast v čnostiach a prežívanie
liturgického roka
Príprava na prvé sväté prijímanie
Podpora čítania s porozumením
Vystrihovačky, hry a súťaže
v každom čísle
Modlitby 3 + 2 na www.rebrik.sk
02/204 452 53, 0915 780 923

ZLATÁ JESEŇ
na ORAVE
Penzión*** Oravská horáreň, Oravský Podzámok č. 396,
ponúka nepracujúcim dôchodcom výbornú dovolenku

na 7 dnı́ / 6 nocı́ IBA za 168 EUR / pobyt / 1 os. S DOTÁCIOU!!!
Cena zahŕňa: 6 x ubytovanie, plnú penziu – výber a hodnotný Program.
Vol’né termı́ny: 30. 9. – 6. 10., 7.10. – 13. 10., 21. 10. – 27. 10. 2018

POZOR: v novembri VÝRAZNÁ ZL’AVA!

-

Domček pozitívne
vplýva na rodiny
Niektorí tam našli
životného partnera,
iní impulz na oživenie
starých vzťahov

Cena: 535 €

Všetky ceny sú konečné a sú vrátane aktuálnych
letiskových, bezpečnostných, palivových a ďalších
poplatkov platných v termíne uverejnenia inzerátu.

Lurdy - 4 dni

Blahorečenie Anny
Kolesárovej bude aj
o dôležitosti kvality
života

Cena: 664 €

Letecké exkluzívne
púte 2018
Izrael
a Mŕtve more
20. 9. – 27. 9.

Keď sa kvalita života
pretaví do hrdinstva

Cena: 568 €

Bližšie informácie: tel.: 034/651 3896, fax: 034/651 2995
e-mail: awertravel@awertravel.sk

(181642)

PRIPRAVUJEME

V ponuke aj „Vianočný pobyt“

Rezervácie: 0918 494 494, 0918 591 942,
recepcia@oravskahoraren.sk, www.oravskahoraren.sk

Informácie o ochrane osobných informácií
na stránke
https://www.katolickenoviny.sk/gdpr
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DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

32 / KN PRE VÁS

Vydajte sa na novomanželskú misiu s Katolíckymi novinami
„Predplatné Katolíckych novín sme dostali v máji 2011 a odvtedy ich odoberáme. Nedali sme si ich doručovať domov, ale manželovi
do práce, kde sa tiež niekto nájde a rád si ich aspoň prelistuje,“ hovorí Iva Ambrušová (35) z Bratislavy. Spolu s manželom Rastislavom (36)
dostali polročné predplatné najväčšieho katolíckeho týždenníka ako novomanželský darček.

ANKETA
Potešilo vás predplatné pre
novomanželov? Čo si v KN radi
prečítate?

MARTINA GROCHÁLOVÁ

A

kcia predplatné Katolíckych
novín (KN) pre novomanželov prebieha od roku 2004
a záujem o ňu prejavili tak kňazi,
ako i mladé páry vstupujúce do
manželstva.
„Polročné predplatné pre novomanželov spočíva v tom, že mladý
pár dostáva Katolícke noviny pol roka
zdarma. Väčšinou im ho daruje
kňaz pri uzatváraní sviatosti manželstva. Naším cieľom je, aby mladí
noviny spoznali, a ak sa im páčia,
môžu sa stať súčasťou ich rodiny,“
vysvetľuje šéfredaktor Katolíckych
novín Igor Hanko.
Podporujeme kresťanské médiá
Viacerí z obdarovaných potvrdzujú,
že to tak naozaj funguje. „Veľmi nás
to potešilo a sedelo to do nášho pohľadu a prístupu k svetu, ale aj Cirkvi.
KN odoberáme odvtedy nepretržite.
Je to aj vyjadrením podpory KN, lebo Slovensko potrebuje mať takéto
noviny, aby nezanikal hlas veriacich
v spoločnosti,“ hovorí Jozef Korený (35) s manželkou Zuzanou (34)
z Liptovského Mikuláša.
Podobnú skúsenosť majú aj manželia Emília (28) a František (28)
Korčekovci z Bratislavy: „Pri svadobných prípravách a premýšľaní nad
naším novým spoločným domovom
nám nenapadlo podobnú vec riešiť.
A možno by nám pri ďalších povinnostiach a životných zmenách prišlo na um objednať si KN až neskôr.
Takto sme si ich mohli čítať hneď
a pokračujeme v tom naďalej. Dokonca sme ich predplatili aj starým
rodičom.“ Noviny si síce nepredpla-

AKO ZÍSKAŤ PREDPLATNÉ
PRE NOVOMANŽELOV
Oslovte kňaza vo svojej
farnosti, aby vám daroval
obálku s predplatným.
V prípade, že novomanželské
predplatné nemá, môže
napísať na e-mailovú adresu:
distribucia@katolickenoviny.sk.

„Predplatné pre novomanželov nás
potešilo a odvtedy ich odoberáme
stále. Radi si prečítame komentár,
Duchovnú obnovu, rozhovory či rubriku Misie.“
JURAJ A KATARÍNA ORIEŠKOVCI, 42 ROKOV,
BYTČA

„Predplatné sme dostali do daru od našich priateľov. Skutočne, veľmi pekný,
originálny a hlboký darček, ktorý nás veľmi potešil. Predplatné je super v tom,
že ak aj zabudnete na nové číslo, samo príde k vám,“ hovorí Jozef Magda. Na
snímke s manželkou Veronikou a s ročnou dcérou Alžbetkou.

tili, kupujú si ich však v kostole, kde
KN pre veriacich objednáva kňaz. „Je
to hodnotné čítanie. Hoci už teraz
je času pomenej, lebo nám pribudol
nový člen rodiny, vždy si ich aspoň
prelistujeme, aby sme mali prehľad,
a čo nás zaujme, si aj prečítame. Neodoberáme iné časopisy, ani noviny,
ale myslíme si, že je správne podporiť kresťanské médiá,“ tvrdí Emília
Korčeková.
V spolupráci s kňazmi
Za štrnásť rokov trvania kampane venovala redakcia predplatné približne
1 850 novomanželským párom. „Katolícke noviny si následne predplatila
asi desatina z nich, vieme však, že
viacerí si ich naďalej kupujú v kostole,“ sumarizuje koordinátor akcie
Juraj Sztuka. „Novomanželské predplatné distribuujeme v špeciálnych
obálkach raz ročne pred Veľkou nocou na farské úrady, ktoré oň prejavili záujem. Správcovia farností dávajú
tento darček novomanželom buď po
sobáši, alebo počas predmanželskej
prípravy. Vnútri obálky je okrem
iného návratka, ktorú novomanželia vyplnia a pošlú do KN,“ vysvetľuje
Juraj Sztuka.

Pravidelným odberateľom a distribútorom predplatného pre novomanželov je aj eRko, medzi ktorého
členmi sú sobáše ustavične. Mnohí
z obdarovaných ani netušia, akým
spôsobom sa k nim takýto dar dostal.
„Dozvedeli sme sa to až po siedmich
rokoch,“ smeje sa Jozef Korený.
„Som veľmi rád, že naša kampaň
má takýto pozitívny ohlas. Pravdaže, nepredpokladáme, že každého
nadchne, sme si vedomí, že mnohí
mladí majú voči KN predsudky. Tie
sa však aj takýmto spôsobom usilujeme odstraňovať,“ hovorí Igor
Hanko. „Verím, že ďalším krokom,
ako sa priblížiť k potrebám dnešných
mladých, bude možnosť digitálneho
predplatného, ktoré spustíme už
v jeseni. Boli by sme radi, keby sa
Katolícke noviny stali súčasťou slovenských rodín.“ V prípade Ambrušovcov to aj vďaka predplatnému pre
novomanželov už tak je. „Katolícke
noviny odoberáme dodnes a berieme
ich ako súčasť rodiny. Knihy doma
veľa nečítame, no KN sú pre nás príležitosťou, ako sa stíšiť, nájsť si priestor
na čítanie, no najmä na duchovné
čítanie,“ uzatvára Iva Ambrušová.
SNÍMKA: ERIKA LITVÁKOVÁ

„Predplatnému sme sa veľmi potešili,
bol to originálny darček. Radi čítame
poslednú stranu o misiách, rubriku
Deťom a liturgické čítania na nedeľu.
KN si občas kúpime, objednávame si
iné katolícke periodikum.“
MIROSLAVA (43) A PETER (38) RUSNÁKOVCI,
BANSKÁ BYSTRICA

„Keďže sme obsah KN poznali, tak nás
darček až tak neprekvapil. Zvykli sme
si prečítať rubriku Duchovná obnova
a Misie. Katolícke noviny neodoberáme,
vybrali sme si iné časopisy, ktoré nás
obsahovo zaujali viac.“
LENKA (35) A PETER (36) LUZÁKOVCI,
TRNAVA

„Darček nás potešil a vďaka nemu
sme mohli získavať nové informácie
zo sveta kresťanstva. Často si čítame
nedeľnú liturgiu, poslednú stránku
o misionároch a úryvky z kníh. KN
odoberáme naďalej, je to veľmi dobrý zdroj informácií, a súčasne tak
chceme podporiť kresťanské médiá
na Slovensku. KN sú jediné noviny,
ktoré čítame.“
JANKA A LUKÁŠ MYDLOVCI, 27 ROKOV,
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

„Predplatné pre novomanželov nás
veľmi potešilo. KN sa nám páčia celé,
vždy je tam veľa zaujímavých článkov. Niektoré čísla čítame naozaj
stranu za stranou. KN neodoberáme,
ale raz sme predplatné darovali rodičom na Vianoce a oni teraz pokračujú každý rok.“
MÁRIA A LADISLAV PUŠKÁROVCI, 33 ROKOV,
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

