
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1. Moje malé ........., chcem aby svietilo.
2. .... je deň, toto je deň, ktorý dal nám Pán.
3. Malá Lucka zobúdza sa, keď ........ hreje.
4. Búvaj ..... krásne, uložené v jasle.
5. Čakajú ťa nástrahy tohoto .....
6. ...... s nami, kráčaj Pane.
7. Keď Pán ..... bol maličký, nikdy neleňošil.
8. Kríž je ...... spásy, kríž ten drevený.
9. ..... Kristovej lásky nech ožiari nás.
10. Prikázal Boh dávno pustej pláni, aby dala ....
11. My kráčame s ........ za Pánom Ježišom.
12. ... je Pánom džungle.
13. Učiň ma Bože svetielkom, ..... by jasným plamienkom.
14. ....., ktorý sa premieňa v Pánovo telo.
15. Zhoď svoju ....... na Pána.
16. Žiť, žiť ... lásku žiť.
17. Kto ....... žmurkajúce hviezdy.
18. Keď si šťastný, ........ rukami.
19. Akým ......... je Ježiš, kríže naše nesie On.
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Úvodník

Pred bránami oázy na severe Sýrie sedával múdry starec. Dávala 
rady. Prišiel raz za ním podnikateľ, čo sa chystal usadiť v oáze a 
pýtal sa: „Akí sú ľudia v tomto kraji?“ „Akí sú tam, odkiaľ 
prichádzaš?“ opýtal sa starec. „Sú zlí, arogantní a hlúpi.“ „To sú aj 
tu.“ odvetil mu starec. O nejakú chvíľu prišiel po radu zlatník čo sa 
tiež chystal usadiť v tomto údolí. „Akí sú tu ľudia?“ vzniesol 
podobnú otázku na múdreho starca. „Akí boli tam u vás?“ opýtal sa 
podobne múdry muž. „Dobrí, štedrí, usilovní a radostní.“ Dostal 
odpoveď. „No, takí sú aj tu.“ počúval tieto dve odpovede hostinský 
čo poblíž mal svoj stánok a rozčúlil sa. „Ako to, že raz povieš, že 
sme dobrí, inému, že sme zlí?“ „To máš tak, každý si prinesie svoje 
srdce. A to hovorí, či sú tu zlí alebo dobrí ľudia. Ak chce niekto 
vidieť zlo, nájde ho, ak chce vidieť dobro, tiež ho tu nájde. Závisí to 
od srdca, aký má smer.“ odpovedal múdry starec a odišiel.
Je to pravda – naše srdce napovie čo je dobré a zlé. Kto chce nasilu 
vidieť zlo, intrigy, hnev tak to vidí. A nedá si to vziať! Ale hľadajme 
čo je dobré, krásne, múdre a spravodlivé. Vtedy hľadáme Božie 
kráľovstvo. A teda Ježiša. On dáva správny smer našim myšlienkam, 
slovám i skutkom.

                                                                                         Váš farár
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Úloha: Viete, na čo sa najviac tešia deti? Doplňte chýbajúce slovo 
pesničiek do tajničky a dozviete sa to. Svoje správne odpovede 
hádžte do schránky v kostole.
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Pane, každý deň je tvojím dňom 
Práca - voľný čas, oddych, rekreácia. 

Musím rozumne odpočívať. 
Prestávka mi poskytuje radosť. 

Keď vo svojom živote nemám čas na teba, 
čas, aby som ťa miloval, 

čas pre ľudí, 
potom bolo všetko náhlenie zbytočné. 

Všetok čas je tvojím časom 
Prihováraš sa nám 
šumením stromov, 

spevom vtákov, 
slovom sv. Písma. 

Daj, aby zmysel a radosť zo života 
sme našli v hľadaní tvojej spásy, 

nech ťa nachádzame 
v prírode a v jej kráse, 

v tvojom slove, 
v tvojom milosrdenstve, 

v Ježišovi Kristovi.

"Hľadaj Boha a nájdeš ho. Hľadaj ho vo všetkom a nájdeš ho všade. 
Hľadaj ho v každom čase a nájdeš ho vždy." 

/ Vincent Palloti, Listy 382/ 
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Udalosti v našej farnosti

1. mája sa vyše 40 farníkov zúčastnilo Fatimskej soboty v Trnave.
Sv. omšu slávili spolu s maďarskými veriacimi z okresu Dunajská 
Streda. Bolo ich vyše 400, kým veriacich z okresu Hlohovec 150. 
Počas sv. omše vystúpil súbor huslistov z Červeníka. Mal mimoriadny 
úspech a dostal aj písomnú pochvalu od farského úradu - Trnava.

V nedeľu, 2. mája 
k nám zavítal detský 
spevácky zbor
z Považskej Bystrice 
Melódia. Predstavil sa 
nám už počas svätej 
omše o 11:00 hod. Deti 
svojimi krásnymi 
spevmi doprevádzali a 
skrášľovali 
eucharistické slávenie. 
Po sv. omši sa konal 
koncert, ktorý tvorili známe piesne, zväčša mariánske, ako aj piesne
 z vlastnej tvorby. Detský hudobno-spevácky súbor Melódia vznikol 
v roku 1989 pri Základnej umeleckej škole v Považskej Bystrici 
a jeho umeleckou vedúcou je učiteľka Daniela Babincová 
a organizačným vedúcim MUDr. Jozef Kučera. Pre veľký záujem detí 
i rodičov má dnes 120 členov. Navštevujú ho deti i mládež vo veku 
od 4 do 25 rokov. Melódia vystupuje na mnohých kultúrno-
spoločenských podujatiach doma i v zahraničí. Za 17 rokov existencie 
naspievala vyše tristo piesní, ktoré sú nahraté na mnohých 
magnetofónových kazetách a CD nosičoch. V interpretovaných 
skladbách vyjadruje Melódia úprimnú lásku k nášmu Stvoriteľovi, 
nebeskej Matke Panne Márii, ako aj ku krásnej krajine pod Tatrami – 
svojmu rodnému Slovensku. 
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Udalosti v našej farnosti
V srdci každého, kto má možnosť vypočuť si ich piesne, určite 
zanecháva Melódia nezabudnuteľné zážitky. Aj týmto spôsobom chceme 
ešte raz vyjadriť vďaku detskému zboru Melódia za krásne strávené 
nedeľné dopoludnie. Vďaka pohostinstvu „Važinka“ v Maduniciach, 
ktoré zabezpečilo obed pre súbor zdarma. Vďaka

18. ročný Róbert z Čiech prišiel s babičkou poďakovať za uzdravenie z 
leukémie. Verí, že modlitby našich farníkov tomu napomohli.

Na deň Matiek –9. mája- v nedeľu vystúpil v našom kostole spevácky 
zbor z Trakovíc. Všetkých očarili svojim skvelým výkonom. Je to 
najlepší spevácky zbor, čo tu vystupoval za posledné dva roky.
Prinášame Vám krátky rozhovor:
Kedy bol založený spevácky zbor, koľko má členov?
Spevácky zbor bol založený už dávno  za komunistickej éry, ešte môj 
predchodca založil zbor,potom odišiel preč a zbor sa preriedil,ostali iba 
dievčatá a 2 chlapci ,väčšinou to boli  teenegeri. Spievali sme 
mládežnícke gitarové piesne. V terajšom zložení zbor funguje
od februára 2007. 
Aké piesne najradšej spievate?
Najradšej spievame černošské spirituály, potom skladby  a capella 
klasické piesne bez doprovodu nástroja.
Kde všade ste už vystupovali?
Vystupovali sme skoro všade po okolí väčšinou to bolo na svadbách 
alebo na sv. omši,bolo to v Piešťanoch,v Ratkovciach, a chodievame na 
Brestovianske hudobné slávnosti,Vianočný koncert sme organizovali v 
našom trakovickom chráme .... 
Aké dojmy si odnášate z nášho kostola?
Dojmy sú príjemné,máte krásny kostolík dobrá akustika a samozrejme 
máte šikovných hudobníkov a ženy, veď ste tým známi že ste hudobníci 
tanečníci a vaše ženy vedia vytvárať krásne predmety  zo 
šúpolia  :-),verím že budeme mať znovu príležitosť zavítať do vášho 
chrámu.
4

Práca a oddych 
Rekreácia znamená: re – creatio, alebo znovu - stvorenie. 
Život človeka má rytmus práce a oddychu. Má oddychovať a 
dovoliť i druhým, aby si mohli oddýchnuť. Práca patrí k životu 
človeka. Boh ale nechce, aby človeka zničila. 

Zmyslom prestávky je, že sa človek zotaví z práce 
kvôli ďalšiemu pracovnému výkonu. Je to 
nevyhnutný článok pracovného procesu. 
Zmyslom voľného času ale nie je, aby človek 
mohol pracovať lepšie, ďalej a bez poruchy. 
Zmyslom voľného času je, aby človek i vo svojej 
pracovnej funkcii, ktorá ho obmedzuje na určitú 
oblasť života, zostal človekom. To znamená, aby 

rozumel sám sebe, aby sa rozvíjal a realizoval ako bytosť zameraná 
na celok, nie jednostranne ako stroj. Bez voľných chvíľ je človek 
neúplný a akoby rozkúskovaný na časti. Po dobrom oddychu sa 
človek vracia do svojho bežného prostredia a do svojej práce 
posilnený, s chuťou a radosťou. Nie s nechuťou a unavený. Z dobrej 
rekreácie sa človek nemusí rekreovať. 

P R Á Z D N I N Y 

Pane, som šťastný, mám voľno. Čas pre seba, čas pre teba. 
Očakávam, veľa - slnko, oblaky, vietor, vodu, diaľky, priateľov. 
Otvor mi oči pre krásu svojho sveta, daruj mi pozorný sluch pre 
hlas stvorenia. Ďakujem ti za tie dni voľnosti. Daj, aby som 
nazbieral silu, aby som bol láskavejší.  Stretnem sa s ľuďmi, 
blízkymi aj cudzími, ďakujem ti a prosím ťa, aby som  ich dokázal 
vypočuť, aby som sa priblížil k nim a k ich svetu, aby som im 
porozumel, lebo mám čas. Daj mi slová a činy, z ktorým plynie 
radosť. Na všetkých cestách nech ma sprevádza tvoja láska. Daj, 
aby som sa domov vrátil bohatší o skúsenosti a s novou silou. 
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Je tu jún a sním sa blížia vytúžené prázdniny

Vyjdite si do prírody s Ježišom 

Ježiš sa často odoberal na „opustené miesto“ do 
prírody, aby sa zotavil. Neboj sa s ním preto vyjsť 
ani ty! Nájdi si pokojné miesto v prírode, v záhrade, 
v parku, v lese, pri potôčiku alebo pri mori. Môžeš 
sa prechádzať, sedieť alebo si ľahnúť. Pokiaľ to pre 
teba nie je možné, zober si nejakú izbovú rastlinu a 
zadívaj sa na ňu.  Nechaj sa napĺňať rytmom 
prírody, rytmom dažďa, rytmom bublajúceho 

potôčika, rytmom rastúcich kvetov, rytmom putujúceho slnka. Uvoľnene 
počúvaj zvuky a ticho prírody. Pozoruj vetvy stromov, žasni nad leskom 
kvapiek rosy... Zostávaj v pokoji tak dlho, dokiaľ toto všetko do seba 
neabsorbuješ, potom začni vo svojom srdci ďakovať Bohu za všetko, čo 
si objavil. Tak v prírode zakúsiš blízkosť Toho, ktorý toto všetko utvoril. 
Len v Jeho blízkosti si môžeš naozaj odpočinúť a zotaviť sa. „Poďte ku 
mne všetci, ktorí sa namáhate a ste unavení a ja vás posilním.“ /Mt 11,28/ 

                                                                                     (T. Ivančič)

Odpočinok môže byť: 
- príležitosťou na načerpanie síl pre telo i 
ducha 
- časom pre blízkych ľudí: deti, partnera, 
starnúcich rodičov, opustených priateľov 
- skvelou príležitosťou, aby sme zistili, že aj 
bez nás sa svet nezrúti, ani sa nezastaví 
- príležitosťou, aby sme sa zamysleli nad 
sebou samým 
- príležitosťou k pohľadu na seba a na život pod iným zorným 
uhlom 
- príležitosťou k prehodnoteniu zabehaných životných ciest 
- obdobím, kedy máme dostatok času na Boha 
24

Udalosti v našej farnosti

10. mája bola celodenná poklona. Veriaci počas celého dňa prichádzali 
do chrámu na modlitby. Pozývali ich k tomu aj zvony, ktoré každú 
hodinu zozváňali na slávu Eucharistie.

Prvé sv. prijímanie bolo 16. mája. 16 detí nadšene a nábožne prijalo 
Spasiteľa do svojich sŕdc. Potom celý týždeň nábožne a sústredene 
prichádzali na sv. omšu. Povzbudzovali všetkých veriacich vo farnosti. 
Je to vydarený ročník! Po slávnosti sme oslovili deti, aby sa podelili 
s nami ako vnímali svoj veľký deň 1. sv. prijímania, na čo si radi 
spomenú:
Samuel: Bolo to veľmi 
dobré. Veľmi sa mi páčilo, 
že som mohol prvý krát 
prijať Sviatosť Oltárnu. 
Rád spomínam na celé 
sv. prijímanie a výzdobu.
Lucka: Vnímala som ho 
veľmi dobre. Spomínam na 
omšu a fotenie.
Jakub: Páčilo sa mi celé sv. prijímanie.
Krištof: Rád spomínam na čítania, prosby, modlitby a prijímanie 
hostie.
David: Veľmi sa mi to páčilo a bol som rád, že konečne môžem byť 
s Bohom.
Šimon: Páčilo sa mi celé sv. prijímanie.
Riško: Rád spomínam na celé 1. sv. prijímanie. Teda okrem fotenia.
Mária: Prežívala som veľkú radosť, že som prijala Ježiška. Rada si 
spomeniem na nádhernú slávnosť a podarovanie ružičky mamičke.
Emilko: Páčilo sa mi, že som prvý raz prijal Ježiška alebo inak 
povedané Sviatosť Oltárnu. Ešte sa mi páčili huslisti, výzdoba, 
darčeky čo som dostal, najviac zajac.
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Udalosti v našej farnosti

Mirko: Najviac sa mi páčilo ako nám pán farárko dával Sviatosť 
Oltárnu. Páčila sa mi aj výzdoba. Najpeknejšie boli oplátky s našimi 
menami.
Lenka, Lukáš, Adrianka, Alexandra, Denis: Odpovedali, že sa im 
páčila sv. omša, fotenie, výzdoba a prijímanie vnímali veľmi dobre.

Pripomínajme im aj ich sľub, aby nezabúdali na Ježiša a boli jeho 
dobrými a spoľahlivými kamarátmi.

22. mája o 10 hod. sa uskutočnila birmovka v našej farnosti. Birmoval 
sám p. arcibiskup R. Bezák. 48 birmovancov viacmenej prijalo všetko, čo 
patrí k tejto sviatosti. Mnohí, hlavne 8. ročník ZŠ, nadšene a nábožne. 
Pozornosť pútali umelecké torty a živá holubica, ktorú p. arcibiskup 
vypustil po sv. omši pred kostolom(napokon vyletela skôr, ako sa jej 
dotkol). Vraj symbol dnešných birmovancov. Slávnosti sa zúčastnilo 12 
kňazov. Všetci boli obdarovaní, takže odchádzali naradostení. Na to, ako 
celá príprava prebiehala(a nielen na to), sme sa opýtala človeka, ktorý si 
celú prípravu organizoval, pána farára Petra Kučeru:
Akou formou prebiehala príprava na prijatie sviatosti 
birmovania?
Príprava na birmovku vlastne začína po 1 sv. prijímaní. Je to zdĺhavá 
príprava. Podmienkou je, aby  kandidáti birmovky chodili na hodiny 
náboženstva a zúčastňovali sa bohoslužieb. Blízka príprava prebiehala 
podľa ročníkov od septembra do mája. Žiaci 8. a 9. ročníka dostali 
birmovnú príručku, ktorú vydalo pastoračné centrum v Kysuckom 
Novom Meste. Príprava spočívala v troch bodoch: 
1. Birmovanci sa zahĺbili do podstaty svojej viery a dali si otázku. Kto je 
pre mňa Kristus a Cirkev?
2. Snažili sa konfrontovať svoj život s hĺbkou dvoch sviatostí Eucharistie 
a sviatosťou zmierenia 
3. Ocitli sa pred základnou otázkou sviatosti birmovania. Kto je Duch 
Svätý? Aké dary nám prináša, čo mi dá sviatosť birmovania?

6

Pšenica a či kúkoľ?
Prichádza veľká žatva,

možno dnes, možno zajtra.
Hospodár sial semená,
pšenicu, podla mena.

Sial ju s láskou do zeme,
nech zapustí korene,
by boli veľké lány,

s ňou má On svoje plány.

Nech rastie, vydá podiel,
nájde v nej sem-tam rozdiel,
niekde kúkoľ, niekde bodliak,

Otec - nebeský sedliak.

Na zemi všetko rastie,
s kúkoľom i to chrastie,

pšenica má už klasy.
Ktoré zrno z nej sa spasí?

Sedliak sa neopáše,
búrka všetko zlé skmáše,

dobré chce vziať do stodoly,
pripraviť hosťom na stoly.

I my budme dobrým lánom,
nech skončíme s božím plánom,

v neskonalej blaženosti
radovať sa vo vecnosti.

Emília Šulajová
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Deti pozorne sledujú svojich rodičov, okolie a čia sa i dobrému, i 
zlému. Staré latinské porekadlo hovorí: „Verba movent, exempla 
trahunt – slová pohýnajú, ale príklady tiahnu.“ Teda príkladný život 
rodičov je najlepší výchovno-vzdelávací prostriedok. Dobrý príklad 
zanechá hlboké stopy v detskej duši, ktoré sú trvalé.
Poslednou povinnosťou rodičov je, aby dobre strážili svoje deti, 
sú za ne zodpovedné.
Istý pastier pásaval stádo ovečiek. Ráno sa pomodlil, cez deň plietol 
košíky, čítal alebo si pískal na píšťalke, sem-tam si aj pospal. Zrazu sa 
ocitol pred súdom. Vyčítali mu, že plietol košíky, hral na píšťalke, čítal 
knihu atď. „Čo je na tom trestné?“ pýtal sa. Zatiaľ čo si toto robil, sa 
tvoje ovce rozliezli po poliach a narobili veľké škody, čo robia, kde si 
s kým sa stýkajú atď. Veľmi pravdivý je biblický výrok: „Ten, kto 
chodí s múdrymi, bude múdry, ale ten, kto sa stýka s bláznami, zle sa 
mu povodí(Príslovia 13:20).“ Na deti má veľký vplyv aj spoločnosť, 
s ktorou sa stýka. Často ich nevhodní spoločníci privedú k opilstvu, 
drogám atď. Ak sa pohybujeme medzi tými, čo používajú hrubú reč, 
nakoniec zistíme, že aj my používame hrubé výrazy. „Nedajte sa 
zviesť. Zlé reči kazia dobré mravy(1. Kor. 15:33).“ 
pravdaže, aj deti by si mali svojich rodičov vážiť.
Aj v Prísloviach(23:22) môžeme čítať: „Počúvaj svojho otca, ktorému 
vďačíš za svoje narodenie a nepohŕdaj svojou matkou len preto, že 
zostarla.“
na záver chcem citovať azda základné pravdivo pre existenciu zdravej 
ľudskej spoločnosti: „Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal 
niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! Ale nad 
všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti(Kol. 3:13,14).“

                                                                                              (J. Vančo) 
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Udalosti v našej farnosti

V záverečnej fáze prípravy boli oboznámení s praktickými otázkami 
udeľovania tejto sviatosti. V rámci prípravy sme si vykonali púť do 
Marianky a zúčastnili sa misijnej prednášky pre birmovancov. Účasť 
na nej mali aj birmovanci z Leopoldova(100). Bezprostrednou 
prípravou prijatia sviatosti bolo preskúšanie otázok a účasť na 
spovedi. 
Je niečo čo Vás počas prípravy prekvapilo?
Prekvapil ma veľký záujem žiakov 8. triedy. Dokonca získali aj 
spolužiaka, ktorý dovtedy navštevoval etiku. Byť na hodine v tejto 
triede bolo pre mňa radosťou. Vytvorilo sa spoločenstvo mladých, 
ktorí horeli túžbou po daroch Ducha Svätého. Ďalej ma prekvapil 
slabší záujem žiakov 9. ročníka, čo si vysvetľujem tradične 
každoročným lajdáctvom a únavou z rozličných skúšok.
Ďalej ma prekvapil záujem starších kandidátov birmovky.  Bolo ich 
takmer 10. Vekový priemer je 30 rokov. Medzi nimi aj žena v 
požehnanom stave. Tešili sa, že konečne našli farnosť kde mohli 
prijať túto sviatosť.
Čo bolo pre Vás počas prípravy najťažšie?
Obyčajne zabúdam na všetky ťažké chvíle. Koniec dobrý všetko 
dobré.
Kedy podľa Vás je vhodné prijať sviatosť birmovania?
Komisia našej diecézy,  ktorej som členom pre mládež rozhodla, že je 
treba presadzovať vek žiakov 8 a 9 triedy. Myslím si však, že po 
krátkom čase sa vek posunie na 16 rokov. 
Odkaz pre(už bývalých) birmovancov...?!
Pápež Ján Pavol II. v jednom príhovore mládeži odkázal, aby 
zhromažďovali všetko, čo je múdre, krásne a spravodlivé. Toto nájdu 
iba v Kristovi. Väčšina birmovancov síce navštevuje náš kostol, ale 
aby prebudili dary Ducha Svätého musia urobiť viac. Predstavujem 
ich ako novú mládež farnosti po vybudovaní pastoračného centra pri 
fare. Viem si dobre predstaviť, že práve z týchto birmovancov budú 
pre farnosť noví animátori, miništranti, 
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Udalosti v našej farnosti
apoštoli evanjelia a možno aj bohoslovci. Inak by bola táto birmovka 
pre farnosť premárnenou šancou. Naša farnosť mi pripadá ako spiaca 
šípová Ruženka. Potrebuje krásnych princov, ktorí ju prebudia zo 
spánku. Čo keby to boli práve títo birmovanci?

Čo sa Ti na príprave na birmovku páčilo, čo by si zmenil/-a?
Marek:
Tá atmosféra, keď sme sa všetky otázky učili spolu a spolu sme sa aj 
skúšali, no aj keď prišla rodina, aby to videla, ako príjmem sviatosť 
birmovania, dospelosť kresťana.
Aneta:
Veľmi sa mi páčili chvíle strávené v kostole i celá atmosféra 
birmovania. Nemenila by som nič.
Gabika:
Veľmi sa mi páčilo ako sa o nás pán farár staral, ako nás pripravoval... 
Nemenila by som nič, pretože mne záleží hlavne na tom, že som 
prijala dary Ducha Svätého.

Čo bolo počas prípravy najťažšie?
Marek:
Ani sám neviem, asi iba nervozita z tak silného zážitku.
Aneta:
Nič, čo sa týka Pána Ježiša a sviatosti birmovania, nepokladám za 
ťažké
Gabika:
Nič nebolo ťažké, pretože mi počas prípravy pomáhal Pán Ježiš.

Čo sa zmenilo v Tvojom živote po prijatí sviatosti birmovania?
Marek:
Duch Svätý ma sprevádza na každom kroku a už iba to ma tak 
naplňuje. Som stále s Bohom.
8

Treba si zvoliť dobré kritériá výberu. Ani pri kupovaní jabĺk si 
nemôžem vybrať len podľa ich farby. Mohol by som kúpiť na 
pohľad zvonka pekné, ale mohli by byť napr. z plastu. Ak si neviem 
sám vybrať, treba sa poradiť, požiadať o radu múdrejších.
Čo sa hovorí o manželovi v Biblii: „Manželia majú milovať svoje 
ženy ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, sám seba 
miluje(Ef 5:28,29)“. Biblická rada pre manželky: „Preto muž 
zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v 
jednom tele. Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a 
Cirkvi.  Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba 
samého. A manželka nech si ctí muža(Ef 5:31-33)“.
K istému psychológovi prišli dvaja rozvadení manželia. Žiadne 
učení učené rady nepomáhali. Manželka sa sťažovala na muža(a 
manžel na ženu), že je vždy mrzutý, zlostný, že to už pri ňom 
nevydrží. Psychológ nakoniec vytiahol fľaštičku „kláštornej 
čarovnej vody“ a povedal prítomnej žene: Keď príde tvoj manžel 
domov a bude zlý, tak sa napi z tejto vody a podrž ju čo najdlhšie v 
ústach tak, aby ti ani kvapôčka z úst nevytiekla. A čo sa stalo? 
Manžel sa utíšil a bol pokoj. Takto to robila takmer každý deň a v 
rodine bol pokoj. Nebol to však žiadny zázračný účinok „kláštornej“ 
vody. Manželka chvíľu mlčala a nedráždila manžela pichľavými 
rečami. Myslím, že „zázračné“ účinky takej vody by fungovali aj 
pre manželov.
Členmi rodiny sú samozrejme aj deti. Okrem materiálneho 
zabezpečenia detí, sú rodičia povinní deti aj vychovávať. Výchova 
je veľmi náročný proces, ktorý dá „zabrať“ aj odborníkom. 
Manželia väčšinou nemajú pedagogické vzdelanie. Ako teda tento 
problém zodpovedne riešiť? I tu je viac možností. Napr. treba si 
spomenúť na obdobie svojej mladosti a posudzovali svojich rodičov. 
Mladí sú kritický. Určite viete, akých chýb pri výchove sa oni 
dopustili, stačí sa ich vyvarovať a potom vaše výchovné metódy 
budú lepšie a o to vlastne ide. 
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V tom je asi rozdiel medzi učenosťou a múdrosťou. Múdrosti je totiž 
jeden z darov Ducha Svätého a učenosť je len výsledok pevnej 
ľudskej vôle, pracovitosti a schopnosti človeka myslieť. A ak y 
človek nedostal aj druhý dar Ducha Svätého, to je rozum, tak nie sme 
schopní ani myslieť.
Ako som už spomenul, že materiálny svet sa skladá z molekúl a tieto 
z atómov, ako základných stavebných častíc. Tak základnou bunkou 
ľudskej spoločnosti je rodina. Je to najdôležitejšia forma organizácie 
osobného života ľudí založená na manželskom zväzku a 
príbuzenských vzťahoch. Teda na vzťahoch medzi mužom a ženou, 
rodičmi a deťmi, bratmi a sestrami a inými príbuznými, ktorí žijú 
spoločne. Manželské a rodinné vzťahy sa väčšinou zakladajú na 
láske, priateľstve a vzájomnej dôvere. Stále teda platí, že medzi 
základné podmienky trvalej existencie rodiny patrí: láska, vzájomná 
úcta, porozumenie a starostlivosť o výchovu detí. 
Vzniká otázka. Je hlavným cieľom rodiny hromadenie bohatstva a 
potom jeho odovzdávanie dedičom? Sú, pravda, aj také rodiny. 
Myslím, že z hľadiska potrieb rodiny je dôležité budovanie 
mravných, estetických a psychologických vzťahov muža, ženy a 
ostatných jej členov.
Rodina ma predovšetkým zabezpečiť fyzickú a biologickú kontinuitu 
obyvateľstva v štáte. Jednoducho má vytvoriť domov, rodinný krb 
tak, aby platilo naše staré porekadlo: „Všade dobre, doma najlepšie.“ 
4lenmi rodiny sú aj deti. Rodina musí v prvom rade zabezpečiť 
telesné potreby svojich detí a ich dobrú výchovu. Stále platí 
porekadlo: „Ten kto má peniaze a nemá deti nie je naozaj bohatý, ale 
ten kto má deti a nemá peniaze nie je naozaj chudobný.“
manželstvo sa uzatvára na celý život, aspoň takto pri jeho vzniku 
všetci chcú. Ako ho ale urobiť šťastným. Nepoznáme na to recept. 
Keď sme na vojne „nafasovali“ uniformu, veliteľ nás poučoval ako 
sa obliekať: „Je dôležité si zapnúť dobre prvý gombík, ak sa ten 
špatne zapne, všetky ostatné sú potom zle zapnuté.“ Aj pri uzatváraní 
manželstva je dôležitý prvý krok – výber partnera.
20

Udalosti v našej farnosti

Aneta: 
Prijali sme dary Ducha Svätého a myslím, že sme sa stali 
lepšími kresťanmi.

Gabika:
Sviatosť birmovania ma posunula bližšie k Ježišovi.

Touto cestou sa chceme ospravedlniť nášmu pánovi 
farárovi, že sme sa mu nepoďakovali za prípravu nás na 
birmovku, zároveň mu touto cestou chceme za všetko 
poďakovať a k blížiacim sa meninám mu prajeme nech ho 
Pán požehnáva ešte dlhé roky v zdraví a milosti.
                                                                                       Birmovanci

Takmer 40 detí a dospelých(6) išlo na púť do Marianky. Peši šli 
cez hory z Rače - 2,5 hodiny. Zablatení a unavení, ale šťastní 
došli do pútnického miesta, kde nadšene pozdravili zázračnú 
sochu Panny Márie. Po sv. omši o 14 hod., ktorú celebroval 
p. arcibiskup S. Zvolenský(kde ako jediní miništrovali 8 chlapci 
z Červeníka) sa okolo 17 hod. vrátili domov. Všetko zavŕšili 
zmrzlinou.
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Udalosti v našej farnosti

Procesia Božie Telo sa predsa konala 3. júna, večer od 18:30 do 
19:15. Sem-tam pršalo, bolo mokro a rozkopané cesty tiež nepridali 
na nálade. Predsa však takmer 400 farníkov(pár bolo z Ratkoviec) 
sa toho zúčastnilo. Novinkou bolo ozvučenie sprievodu a účasť 
mládeže, ktorá po rokoch niesla nosidlá so sochami Panny Márie a 
Božieho Srdca. Deti a mládež boli potom pozvaní na zmrzlinu. 
Prišlo ich 64.

 

Pani kostolníčka odišla do penzie. Na jej miesto na veľké 
naliehanie sa váhavo prihlásili 3 ľudia. Uvidíme, čo bude ďalej? 
Modlime sa...

Farníci nadšene začali s prístavbou sakristie. Niekedy sa objavilo aj 
20 brigádnikov. Všetko pod vedením nového kostolného otca p. 
Milana Mikloviča. Jeho manželka bravúrne zvládala občerstvenie, 
kde z ničoho nakŕmila často mnohých.

Farský úrad v rámci materiálnej obnovy, dal vymeniť všetku 
kabeláž k mikrofónom a reproduktorom v kostole. Tiež nové 
mikrofóny. Kritikom, ktorí vyslali p. starostu, aby sa u p. farára 
sťažoval, že načo to je, odkazujeme: To čo ste dali pred 4 rokmi – 
zosilňovač a pár reprákov zostáva. Škoda, že ste vtedy zastali pri 
tejto obnove na pol ceste.

10

Tajomstvo života

Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! Všetko si múdro urobil. Zem 
je plná tvojho stvorenstva. Tu more veľké, dlhé a široké, v ňom sa 
hemžia plazy bez počtu, živočíchy drobné i obrovské(Žalm 
140:24,25). Áno, celé stvorenie od veľkoleposti nepredstaviteľne 
veľkého vesmíru až po krehké kvietky, mnohotvárny život na zemi 
až po záhadný mikrosvet. To všetko svedčí o nekonečnej múdrosti 
Stvoriteľa. V súčasnosti sme svedkami jadrového experimentu, v 
ktorom chcú vedci napodobniť „veľký tresk“, pri vzájomných 
zrážkach protónov o veľmi vysokej energii, aby si overili teóriu o 
vzniku vesmíru. Robili sa a ešte stále sa robia experimenty s 
vytvorením živej hmoty z neživej. Vieme, že nás svet a okolité 
planéty sú vytvorené z rovnakých atómov, ako základných 
stavebných jednotiek. Svedčia o tom analýzy vzoriek z mesiaca, 
meteoritu a pod. Dnes má veda úžasné prostriedky pre analýzu 
látok. Vedci by teda vedeli dokonale poskladať a vytvoriť z 
príslušných atómov, napr. Semienko pšenice alebo vtáčie vajíčko. 
Ak by to aj urobili z umelého semienka pšenice nevzíde rastlina a z 
umelého vajíčka sa nevyliahne vtáčik, hory môžu byť chemicky a 
štrukturálne podobné. V čom je teda tajomstvo živých látok a 
života? Mnohí vysokovzdelaní vedci opatrne pripúšťajú, že tu musí 
byť niečo, čo nepoznajú, čo je príčinou vzniku vesmíru, či vzniku 
života na Zemi. Učenci vytvorili dokonca aj „rovnicu života“, ktorá 
má riešenie len pri takmer absolútne presne zachovaných 
počiatočných a okrajových podmienkach. Už pri nepatrne malých 
odchýlkach od týchto podmienok, by život na Zemi nikdy 
nevznikol. Kto to teda tie podmienky pre možný vznik života 
nastavil? My kresťania máme v tomto prípade veľkú výhodu voči 
tým učencom. My totiž veríme a vieme, že za tým všetkým nestojí 
len „čosi“, ale Boh, Stvoriteľ, ktorý jediný mohol vytvoriť a 
zachovať tie zložité podmienky pre vznik života. 
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 Ku Dňu otcov
 

Už sme deň matiek oslávili,
na rad prišli

otcovia naši milí.
Aj Vám sa úcty dostalo,

keď slnko 
na nebi pekne hrialo.

Vy otcovia,
čo tvrdo pracujete
a chleba do rodín
nám doprajete.

Aj keď máte
mozoľnaté dlane,

my čakáme
na Vaše pohladkanie.
Iste svoje deti ľúbite,

aj keď neraz
nad nimi prst dvihnete.

Buďte im príkladom
živej viery,

nech Vaša cesta z práce 
len domov mieri.

V kruhu svojich blízkych
potešte sa spolu,
zasadnite všetci
k jednému stolu.

Poďakujte Pánovi
za jeho lásku,

nech Vám nič nerobí
na čele vrásku.

Iste mnohých z Vás
otcovia už opustili

a k Pánu Bohu
bližšie pristúpili.

Nech im dá Pán Boh
spokojné odpočívanie

18                                             a v nebi večne prebývanie.

Udalosti v našej farnosti

Firma Confex z Banskej Bystrice priniesla do nášho kostola nové 
stoličky. Boli objednané už dávnejšie i  zaplatené. Staré uložíme do 
povaly a budú slúžiť do nového pastoračného centra pre rodiny a 
mládež, ktoré plánujeme začať stavať na budúci rok, pri starej fare.

Začiatkom mája navštívil našu farnosť rodák p. Mirek Vančo, kňaz 
pôsobiaci v Plzenskej diecéze. Popisoval nám ťažkú situáciu Cirkvi, 
kde v jeho farnosti, ktorá má 21 obcí, do kostola chodí spolu asi 30 
ľudí. Zarážajúce je, že v týchto obciach nejestvujú už tradičné 
pohreby. Príbuzní jednoducho odvezú veriaceho do nemocnice a 
zaplatia po jeho smrti faktúru za pohreb, ktorého sa ani nezúčastnia! 
Všetko obstaráva nemocnica.

26. júna sa uskutoční v Červeníku 3. okresný turnaj vo futbale, 
miništrantov. Očakáva sa účasť vyše 100 miništrantov.

12. júna mala sobáš naša organistka Daniela 
Horčičková. Vzala si Ing. Miroslava 
Podkopčana zo Senice. Za veľkej účasti ľudí 
a s veľkou parádou. Mladých zosobášil vdp. 
farár Š. Šoka z Podolia. Na spoločnej ceste 
im želáme všetko najlepšie.

Známa ľudová umelkyňa p. Radošovská, darovala 20 figúrok zo 
šúpolia pre náš kostol. Sú to nové námety. Vďaka! Pozornosť upútali 
figúrky modliacich sa žien, pastiera svíň, ale aj lietajúcej bosorky.

Arcibiskupský úrad menoval doterajšieho farára z Leopoldova 
dp. Jozefa Gábriša za riaditeľa Arcibiskupského úradu. Za farára bol 
menovaný doterajší kaplán dp. Marek Suchý.
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Božské srdce Ježišovo

Úcta k     Najsvätejšiemu Srdcu   
Ježišovmu
Táto  úcta  je  úctou  k osobnému  Bohu 
a preto je tak obľúbená. Náboženstvo je 
často akousi tradíciou, dodržiavajú sa len 
zvyky a zabúda sa na podstatu.  A práve 
úcta k Ježišovmu Srdcu je vlastne o tom, 
že srdce osoby je stredom, centrom lásky, 
a úcta  k Ježišovmu  srdcu  je  prejavom 
našej  kresťanskej  viery.  Ide nám o to,  aby sme Boha milovali,  aby 
sme  mu  slúžili,  nasledovali  ho  a boli  spasení.  Základ  tejto  úcty 
vychádza zo Svätého písma, kde je v Jánovom evanjeliu napísané, ako 
jeden  z vojakov  prebodol  Ježišovi  kopijou  bok  a hneď  vyšla  krv 
a voda. Bola to rana, ktorou sa uistili, že Ježiš Kristus zomrel. Táto 
udalosť je dôkazom, že Ježiš Kristus sa vo svojej láske nezastavil, ale 
že išiel až do krajnosti, až na smrť na kríži. Naša viera má byť živá, 
aby sme si vedeli Boha ctiť a milovať ho.

Zatvrdlivé a     milujúce srdce  
Vo Svätom písme sa hovorí, že Boh má človeka rád. Veľakrát sa ale 
hovorí i o tom, že človek má zatvrdlivé srdce. Takéto zatvrdlivé srdcia 
majú ľudia, ktorí sa nechcú zmeniť, sú takí, ako keby prestali veriť 
v Božiu lásku. Aj dnes sme svedkami koľko ľudí žije ďaleko od Boha. 
Sú to zatvrdliví ľudia. Ich zatvrdlivosť sa prejavuje na každom kroku 
v živote. Ak máme zatvrdlivé srdce sme nervózni, zlí na seba, egoisti. 
Úcta k Ježišovmu Srdcu nás má viesť k tomu, aby sme milovali nie 
len Pána Boha ale tiež aj blížnych. Keď milujeme Boha, srdce sa nám 
obmäkčuje,  otvára  sa  nám pre  Boha  a potom aj  my  vieme  viacej 
milovať aj druhých ľudí.
12

Deň otcov

Viem, že keď som si naň vlani spomenul 
„bol už včera“. Uvedomil som si, že 
u nás, na Slovensku, sa tento deň 
nepripomína skoro vôbec. Vieme si 
spomenúť, kedy je Deň matiek (aspoň 
my, muži) máme väčšinou zapísaný 
v kalendári, aby naň nezabudli, no na 
Deň otcov si nespomenieme vôbec. 
Existuje niekoľko verzií o tom, kde a kto 
po prvý raz slávil tento sviatok. Jedna z 
nich hovorí, že to bolo v roku 1910
 v Spokane, v štáte Washington v USA. Iniciátorkou myšlienky 
bola Sonora Smart Doddová, ktorú vychoval po matkinej smrti sám 
otec - Henry Jackson Smart. Bol veteránom občianskej vojny a po 
smrti svojej mladej ženy sám vychoval šesť detí. Nahradil im lásku 
oboch rodičov a bol príkladom obetavosti a starostlivosti. Tento 
muž sa narodil práve v júni, a preto sa jeho dcéra rozhodla mu 
zasvätiť prvý Deň otcov. V tento deň sa konala zvláštna omša, ktorá 
bola venovaná otcom. Od tých čias sa tretia júnová nedeľa slávila 
ako Deň otcov v štáte Washington a neskôr aj v ďalších štátoch 
USA. V roku 1924 prezident Calvin Coodlidge vyhlásil tretiu 
júnovú nedeľu za Deň otcov s cieľom upevniť vzťahy medzi otcami 
a deťmi a vplývať na otcov, aby si pripomínali svoje povinnosti. Ak 
deti nemôžu byť v tento deň so svojimi otcami, posielajú im 
pozdravy. Kvetmi tohto dňa sú ruže. Červené sa dávajú živým 
otcom a biele na uctenie pamiatky zomrelých otcov.
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Každý z nás má nejakú predstavu o tom, aký by kňaz mal byť, aké 
poslanie napĺňať, ako sa správať. Nakoľko sa od čias, keď žil „arský 
farár“ značne zmenili spoločenské aj historické podmienky, je 
namieste otázka, či je možné ho napodobňovať v 21. storočí, ktoré je 
poznačené globalizáciou, pragmatičnosťou a úpadkom posvätna. 
Farár z Arsu dokázal vo svojej dobe zmeniť srdcia a životy toľkých 
ľudí, lebo im vedel priblížiť Pánovu milosrdnú lásku. Aj naša doba 
potrebuje takýto štýl ohlasovania a takéto svedectvo o pravde Lásky: 
Deus caritas est (1 Jn 4, 8). Ján Mária Vianney vedel posilňovať svoj 
ľud slovami a sviatosťami svojho Ježiša, hoci sa často v presvedčení 
o svojej osobnej nehodnosti úzkostlivo chvel až do tej miery, že si 
niekoľkokrát želal, aby sa mohol zbaviť zodpovednosti svojho úradu 
vo farnosti, ktorého sa cítil nehodný. V dnešnom svete sú – rovnako 
ako aj v ťažkých časoch arského farára – potrební kňazi, ktorí sa budú 
vo svojom živote a konaní vyznačovať silným evanjeliovým 
svedectvom. Pavol VI. To správne vystihol: „Dnešný človek radšej  
poslúcha svedkov ako učiteľov, a ak počúva učiteľov, tak preto, že sú 
svedkami“. Benedikt XVI. dodáva: „Aby v nás nevzniklo  
existenciálne prázdno a aby nebola účinnosť našej služby ohrozená,  
musíme sa zakaždým znova pýtať: „Sme skutočne preniknutí Božím 
slovom? Je ono skutočne pokrmom, z ktorého žijeme väčšmi ako z  
chleba a vecí tohto sveta? Poznáme ho pravdivo? Milujeme ho? 
Zaoberáme sa vnútri týmto slovom tak, aby skutočne poznačilo náš 
život a sformovalo naše myslenie?“ Je to veľká výzva pre všetkých 
kňazov, nie je ľahké ju splniť. Preto zahrňme všetkých kňazov do 
našich modlitieb, aby sa im darilo naplniť ich poslanie, a to nie len v 
roku kňazov.
                                                                 Z myšlienok Benedikta XVI.
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Formy ucievania Srdca Ježišovho
Prvé formy uctievania začali v 12. storočí, hlavne medzi mníchmi 
Benediktínmi  a Františkánmi.  Za  zdroj  tejto  úcty  sa  považujú 
zjavenia,  v ktorých  sa  Ježiš  Kristus  zjavil  svätej  Margite  Márii 
Alacoque. Bolo to v roku 1675, keď sa jej Ježiš zjavil, ukázal jej 
svoje  Srdce  a povedal  jej:  „Pozri  sa  na  to  srdce,  ktoré  ľudí  tak 
milovalo, ktoré nevynechalo nič, vyčerpalo sa sa zničilo, aby tým 
dosvedčilo  svoju  lásku.  Dostávam  však  miesto  uznania  iba 
nevďačnosť,  neúctivosť,  svätokrádež,  chlad,  pohŕdanie.  Tak  sa 
správajú ku mne v tejto sviatosti lásky. Viac ma trápi najmä to, že 
sa tak správajú i osoby, ktoré sa mi zasvätili. Preto ťa žiadam, aby 
sa  zasvätil  prvý piatok  po oktáve  Najsvätejšej  sviatosti  a stal  sa 
zvláštnym sviatkom na počesť môjho Srdca,  aby sa zmierujúcim 
svätým prijímaním podala náhrada za všetky urážky, ktorých sa mi 
dostalo v Najsvätejšej oltárnej sviatosti.“

Odvtedy,  keď  sa  táto  úcta  rozšírila  sa  zaviedol  tento  sviatok 
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Modlíme sa zasväcujúcu modlitbu 
k Najsvätejšiemu  Srdcu  Ježišovmu.  V tejto  modlitbe  chceme 
odprosiť Ježiša za naše nevďačnosti, svätokrádeže, krivdy, ktorých 
sa  mu  dostáva  či  už  z našej  strany  alebo  zo  strany  iných  ľudí 
v Najsvätejšej  sviatosti  Oltárnej.  Sú  to  všetky  sväté  prijímania 
v ťažkom hriechu, alebo iná neúcta k Najsvätejšej sviatosti oltárnej. 
Tento sviatok má byť zmierením. Máme si uvedomiť, ako veľmi 
nás Boh miluje a my si to veľakrát nevážime.

Prečo práve srdce?
Srdce sa všeobecne považuje za hlavný zdroj telesného života. Keď 
Ježišovi  na  kríži  prebodli  srdce,  bol  už  mŕtvy.  Aj  pre  nás  sa 
odstránili pochybnosti, že nemohol len omdlieť, ale za nás zomrel. 
Keď  si  uctievame  Srdce  Ježišovo,  uctievame  si  vlastne  celého 
Ježiša Krista. Nie je to mŕtva relikvia, ale jeho srdce je živé. My si 
uctievame živého Boha, ktorého srdce za nás bije, ktorý túži po nás,
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aby sme aj my mohli k nemu prísť. Keď sa v Písme hovorí o srdci, nie 
je len nástrojom života telesného, ale aj života duchovného.

Prisľúbenia
Keď  sa  Pán  Ježiš  zjavil  svätej  Margite  Márii  Alacoque,  dal  jej 
dvanásť  prisľúbení.  Povedal,  že  tí,  ktorí  si  budú  uctievať  jeho 
Najsvätejšie  Srdce,  v ich  živote  sa  bude  plniť  týchto  dvanásť 
prisľúbení: Dám im všetky milosti potrebné ich stavu, uvediem pokoj 
do  ich  rodín,  poteším tých  utrpených,  budem im útechou  v živote 
a zvlášť v smrti, vylejem hojné požehnanie na ich prácu, hriešni nájdu 
v mojom Srdci  prameň,  nesmierny  oceán  milosrdenstva,  vlažní  sa 
stanú  horlivými,  horliví  dospejú  k veľkej  dokonalosti,  požehnám 
všetky miesta,  kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho Srdca, 
kňazom dám milosť pohnúť i najzatvrdlivejšími srdciami, mená tých, 
ktorí budú rozširovať túto pobožnosť budú zapísané v mojom Srdci 
a nikdy sa  odtiaľ  nevymažú,  z hojnosti  milosrdenstva  môjho Srdca 
uštedrí moja všemohúca láska milosť pokánia na konci života tým, 
ktorí pristúpia k svätému prijímaniu v prvý piatok mesiaca po deväť 
ďalších  mesiacov.  Títo  ľudia  nezomrú  v mojej  milosti  bez  prijatia 
svätých sviatostí. Moje srdce im bude záštitou a pevným útočiskom 
poslednej hodiny.

Šírenie úcty
Úcta sa začala šíriť vo svete. Prvý chrám bol postavený v Brazílii na 
počesť  Najsvätejšieho  Srdca  Ježišovho.  Potom  v Taliansku  vo 
Florencii v roku 1877. Aj na Slovensku je veľa kostolov zasvätaných 
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. V minulosti táto úcta bola doménou 
hlavne  mužov.  Muži  katolíci  boli  v bratstve  Najsvätejšieho  Srdca 
a boli hrdí na to, že mohli byť pospolu a svojej viere boli verní.
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Dnes  vidíme,  že  úcta  k Najsvätejšiemu  Srdcu  Ježišovmu  je  na 
ústupe. Na druhej strane, Božské Srdce nás posilňuje priblížiť sa 
k Božiemu  milosrdenstvu  v každej  životnej  situácii.  Úcta 
k Najsvätejšiemu Srdcu nám pomáha získať osobnú tvár Boha, aby 
sa  modlitba  stala  dialógom,  aby  sme  si  budovali  vrelý  vzťah 
k Bohu.  Úcta  k Najsvätejšiemu  Srdcu  nás  vedie  k osobnému 
vzťahu  k Bohu.  Jedine  Boh  nám  môže  pomôcť  žiť  a milovať 
blížneho.

                                                          podľa prednášky M. Jurečeka 

Záver roka kňazov

PRED ROKOM 19. 6. 2009, pri príležitosti 
150. výročia narodenia „arského farára“ Jána 
Máriu Vianneya, vyhlásil pápež Benedikt 
XVI. Rok kňazov. Pri tejto príležitosti si 
položil otázku:„Aký je zmysel Roka kňazov?“ 
Teraz sa môžeme spýtať: Podarilo sa ho 
naplniť? Nad tým sa spolu s pápežom v dňoch 
9.- 11. 6. 2010 zamýšľali na spoločnom 
stretnutí tisíce kňazov z celého sveta. Rok kňazov, ktorého 
symbolom je Ján Mária Vianney, nasledoval po Roku sv. Pavla. 
Ako uviedol aj Benedikt XVI.: „Títo dvaja svätci sa veľmi líšia 
životnými osudmi. Jeden cestoval z jednej krajiny do druhej, aby 
hlásal evanjelium. Druhý prijímal tisíce a tisíce veriacich, pričom 
zostával stále vo svojej malej farnosti. Predsa však je tu čosi 
zásadné, čo ich spája. Je to ich úplné stotožnenie sa so svojou 
službou, ich spoločenstvo s Kristom, ktoré viedlo sv. Pavla k tomu, 
aby povedal: „S Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem ja, ale vo 
mne žije Kristus“ (Gal 2, 20). A sv. Ján Mária Vianney rád 
opakoval: „Ak by sme mali vieru, videli by sme Boha ukrytého 
v kňazovi ako svetlo za sklom, ako víno zmiešané s vodou.“ 
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