
Vo veľkom kostole začala večerná svätá omša. Organ hral krásne 
melódie a všetci prítomní sa uberali v zástupe ku oltáru so svojimi 
darmi. Sám kráľ uzatváral sprievod obetujúcich. Niesol svoju 
kráľovskú korunu. Všetci dúfali, že tento raz sa zvony rozozvučia. Ale 
nič také sa nestalo. Len ostrý vietor hvižďal okolo veže. Procesia sa 
skončila  a chór bol pripravený zaspievať záverečný spev, keď odrazu 
organista prestal hrať a započúval sa do krásneho zvuku zvonov. 
Všetci prekvapene hľadeli smerom k oltáru a tu zbadali malého Janka, 
ako kladie na oltár strieborný peniaz.  Deti, viete, čo rozozvučalo 
zvony na kostolnej veži? Bola to láska k blížnemu, ochota vzdať sa 
toho, čo máme, a nakoniec dať aj to posledné, čo nám zostalo. Čo to 
pre nás znamená? Že len dobré skutky, láska k blížnemu, ochota 
pomáhať a na prvom mieste modlitba, ktorá dokáže premeniť naše 
srdcia.  Aby ste sa čo najlepšie mohli pripraviť na narodenie Ježiška, 
nakreslite si Božiu rodinu. Okolo nej 6 farebných plôch, na ktoré si 
počas adventu môžete pripevniť rôzne symboly: 
Hviezdičku – za  modlitbu ráno, večer, modlitbu ruženca, ...., 
slniečko – za čítanie Svätého písma alebo detskej Biblie, 
srdiečko – sebazaprenie (vzdať sa jeden deň pozerania televízie, 
počítačových hier, sladkostí; teda všetkého, čo mám rád), 
smajlík – za pomoc doma i mimo domova, 
trojuholník – za plnenie si školských povinností a poslušnosť doma i 
v škole, 
obláčik – za účasť na sv. omši mimo nedele, teda cez týždeň. 
Dané obrázky doneste na Vianoce do kostola a dáme ich Ježiškovi do 
jasličiek.

Možno sa Vám zdá, že v čísle Mariánskych novín je veľa rozhovorov,  
ale hovorí sa keď sa pýtaš, veľa sa dozvieš. A takto si vlastne  
rozširujeme svoje vedomosti a učíme sa stále nové a nové veci.

Výherkyňa z č. 14 je Patrícia Kovarská  
www.cervenik.fara.sk
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Úvodník  
 
Vo filme od známeho švédskeho režiséra I.Bergmana -Siedma 
pečať je scéna ako rytier – mních hrá šach so Smrtkou. Hrá o svoj 
život. A samozrejme prehrá - a je veľmi prekvapený. Mnoho ľudí 
je prekvapených že smrť si príde aj pre nich. Žijú, ako keby tu mali 
byť na večnosť. Po tieto dni sme prichádzali na cintorín a mlčky, 
i v modlitbách, pri svite sviec, sme rozjímali nad hrobami 
blízkych. Keby tu boli aspoň na chvíľku, sme si možno pomysleli. 
Naša túžba je bláznivá,ale sa splní. Cez našu vieru sa stretneme s 
nimi raz vo večnosti. To bude skvelé a krásne stretnutie. Závisí aj 
od nás, či sa to uskutoční.

                                       P. Kučera
Do ticha noci sviečka zabliká.
Pokoj cintorína.
Modlitbou klopem na bránu. 
Viem, som vinná... 
No prísľub Tvoj, Pane,
nestaviaš na ľudskej krehkosti.
Ja slabá som...
Ty vieš to, no láska Tvoja, tá je iná
a milosrdenstvo Tvoje, to je bez hraníc.
Modlitbou klopem na bránu.
Otvor ju dušiam, Pane.
Nie pre moje slová, čo ústami zo srdca plynú,
lež pre Tvoje zľutovanie a pre prísľub nemenný...
Otvor dušiam, Pane, Tvojho Srdca bránu,
nech s Tebou splynú v pokoji
a chváliť Ťa neprestanú.
Otvor dušiam, Pane, len na to čakajú...
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 Blíži sa vianočný čas. Každý z nás sa na toto obdobie naozaj teší. 
Niektorí kvôli darčekom, iní si uvedomujú, že Ježiš sa narodil pre 

všetkých nás a chcú ho prijať do svojho srdiečka. Ale nato, aby 
Ježiško mohol doň vstúpiť, musíme ho pripraviť. Ako? O tom 

vám povie nasledujúci príbeh. 

V jednom kráľovskom meste stál nádherný kostol. Od vchodu bolo 
sotva dovidieť ku krásnemu oltáru na druhej strane. Pri kostole sa 
vysoko k nebu týčila veža, ktorej vrchol bolo možné vidieť len 
za jasného počasia. V nej boli zvony, ktoré sú vraj najkrajšie na svete, 
ale ktoré nikto nikdy nepočul zvoniť. Hlas zvonov bolo možné počuť 
len na vianočnú vigíliu a to len vtedy, ak niekto položil na oltár pravý, 
krásny a nezvyčajný dar Božiemu dieťaťu. Žiaľ, už roky sa to nikomu 
nepodarilo. Každý rok sa o to pokúsilo mnoho ľudí, ale nik 
nepochodil. V jednej dedinke žil chlapec Peter so svojím malým 
bratom. Keď sa dopočuli o zvláštnych zvonoch, rozhodli sa ísť do 
toho mesta. Dlho sa pripravovali na túto cestu. Ráno pred vianočnou 
vigíliou ich ani husté sneženie neodradilo od putovania. Ako svoj dar 
pre Božie dieťa vzali najlepší koláč, ktorý mamka u piekla, a Peter 
svoj nový šál, ktorý dostal na narodeniny. Kráčali celý deň a keď sa 
chýlilo k večeru, stáli pred mestskou bránou. Tu zbadali pred sebou v 
snehu  spadnutú starú ženu. Bola veľmi unavená, slabá, chorá a slabo 
oblečená. Peter ju chcel hneď zodvihnúť, ale nevládal. „Nemôžem ju 
zodvihnúť, je príliš ťažká, braček môj. Budeš musieť ďalej putovať 
sám,“ povedal Peter. „Ja sám?“ zvolal mladší Janko. „Ale to nebudeš 
na slávnosti odovzdávania darov!“ pokračoval. „Nemôžem ináč. Len 
sa pozri, ako úboho vyzerá. Zamrzne, ak ju tu necháme. Choď a po 
slávnosti priveď niekoho na pomoc!“ Janko tu zrazu vyťahuje 
z batôžka mamkin koláč a Petrov šál. „Daj jej to, Ježiško sa určite 
nepohnevá, že to dáme tejto žene, on vie že to potrebuje.“ Peter 
súhlasil s Jankovým rozhodnutím a do dlane mu vtisol malý 
strieborný peniaz, aby aspoň ten položil v chráme na oltár. 
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Svätá Lucia, panna a mučenica
13. december

V tento deň v roku 304 zomrela pre svoju vieru svätá Lucia. 
Narodila sa v bohatej rodine na Sicílii v meste Syrakúzy. Pre jej 
veľké veno ju chcel za manželku mládenec, ktorý prišiel o svoj 
majetok. Pred svadbou vážne ochorela matka Lucie. Za jej 
zdravenie Lucia išla prosiť k hrobu svätej Agáty do Catanie. Po 
vyslyšaní modlitieb a uzdravení matky sa už nechcela vydať a 
svoje veno rozdala chudobným. Ohrdnutý ženích ju udal úradom 
prenasledujúcim kresťanov. Po hrozbách a mučení ju zabili 
prebodnutím hrdla. S jej menom sa spája veľa ľudových zvykov, v 
ktorých svätá Lucia vystupuje ako nositeľka svetla, čistoty a 
ochrany pred chorobami. Na Luciu sa v minulosti staršie dievčatá 
zakrútili do bielych plachtičiek, zamúčili si tváre a s husacím 
krídlom v ruke chodili po domoch. Ometali všetky kúty a tým 
podľa starého zvyku vymetali z domu choroby a nešťastie. Všetko 
sa robilo bez jediného slova. Svätá Lucia je uctievaná aj v 
protestantskom Švédsku, kde na jej pamiatku chodia po domoch 
devy so zeleným vencom na hlave. Vo venci horia štyri sviečky. 
Meno Lucia je odvodené od latinského 
slova lux, čo znamená svetlo.
 

Prišla k vám Lucia,
panna presvätá.

Bielym krídlom v ruke
z domu vymetá

choroby, starosti,
nešťastie aj tmu. 

Pozvite Luciu
svätú pannu, dnu.
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Udalosti v našej farnosti

Dňa 14.septembra prišla do nášho kostola pracovníčka rádia Lumen 
a nakrútila reláciu Zo života farnosti. Bude sa vysielať cez advent.

26.septembra 2010 pri sv. omši v nedeľu, posvätil vdp. farár novú 
sakristiu. Stála asi 5 300 EUR(160 000 Sk). Jej hodnota finančná je 
však až 16 600 EUR(500 000 Sk). Takmer 40 brigádnikov za 2 
mesiace vykonalo krásne dielo. Pod vedením kostolného otca p. 
Mikloviča sa realizovalo dielo, ktoré okrášľuje kostol. Najviac sa 
zaslúžili brigádnici: p. Miklovičová, p. Chlapeček, p. Vozárik Peter, 
ktorý dodal materiál zadarmo i napriek svojej finančnej indispozícii. 
Kolaudačná komisia schválila dielo 5.októbra.
Na práci sa podieľal aj p. Hromada, ktorý oslávil 70. narodeniny a 
pri tejto príležitosti sme s ním urobili krátky rozhovor.

Čo Vás priviedlo k murárskemu remeslu a odkedy 
sa tomu remeslu venujete?

Keď som mal 10 rokov, robili rekonštrukciu
činžiaka, v ktorom sme bývali a vtedy ma táto 
práca veľmi zaujala. Po skončený základnej školy 
som išiel do murárskeho učilišťa. V roku 1956 som 
sa vyučil a od tej doby robím toto remeslo.

Oslávili ste 70. narodeniny a je o Vás známe, že  
stále pracujete. Je Vaša práca pre Vás aj koníčkom?

Murárska práca ma vždy bavila a dá sa povedať, že mi je aj 
koníčkom. V živote som prešiel rôznymi stavbami.

Na koľkých stavbách ste v živote pracovali alebo na akej najväčšej,  
a na akej najvýznamnejšej alebo najzaujímavejšej, najvzácnejšej?

Za najväčšiu považujem „Drôtovňu v Hlohovci“, na ktorej som
odpracoval 18 rokov. Najvýznamnejšia stavba bola pre mňa 
pioniersky tábor v Hronci. Zaujímavá bola – atómový kryt  
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Udalosti v našej farnosti
v Topoľčiankach a moja najvzácnejšia stavba je nepochybne: Zvonica 
a sakristia v Červeníku.

Aký pocit máte z vykonanej práce, keď ju vykonávate bez nároku na 
odmenu?

Keď robím prácu, za ktorú nečakám odmenu, ma napĺňa, že som
urobil niečo pre spoločnú vec a vďačím Pánu Bohu, že môžem túto 
prácu vykonávať, a ďakujem mu, že mi doprial dožiť sa 70-ky.

Čo by ste chceli odkázať začínajúcim murárom?
Začínajúcim murárom by som chcel odkázať, aby boli cieľavedomí

a trpezliví. Len tak môžu v živote niečo dokázať.

Poďakovanie za úrodu bolo v našom kostole parádne a to vďaka 
p. Ješkovej, ktorá priniesla obrazce zo zŕn a semien až z Radošiny. 
Všetci to obdivovali. Aj tu Vám prinášame rozhovor so ženami, ktoré 
obrazce tvorili:

Na úvod sa nám predstavte.
Som Anna Grácová, rodáčka z Radošiny,

teraz bývam v Podhoranoch pri Nitre a som už 
dôchodkyňa. 

Kto Vás oslovil po prvýkrát na túto prácu? 
Ako to vlastne začalo alebo ako dlho sa 
venujete tomuto koníčku?

O tom, že sa dajú robiť vysýpané obrázky a
rôzna dekorácia z plodov zeme, som sa 
dozvedela v Novej Bani. Tam sa už vyše 50 
rokov traduje, že prvú októbrovú nedeľu slávia ako Roľnícku nedeľu. 
Kostol je vždy prekrásne vyzdobený, plný plodov zeme, za úrodu 
ktorých ďakujú. Keď som toto všetko videla a počula, bola som 
nadšená a plná elánu a pripravená hneď si to vyskúšať. Pôvodne som to 
chcela robiť u nás v Podhoranoch. Žiaľ, tu som neuspela. 
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Svätá Barbora, 
                                panna a mu enicač

4. december 

Barbora bola veľmi obľúbená svätica aj 
napriek tomu, že sa viedli spory o jej 
svätosti. Narodila sa v treťom storočí v 
Nikomédii. Dnes je to mesto Izmid v 
Turecku. Pochádzala      z bohatej rodiny. 
Otec ju pred svetom izoloval vo veži 
slonoviny, ale napriek prekážkam prijala 
kresťanstvo. Keď sa po čase otec vrátil z 
ciest, priznala sa mu k tomu. V hneve ju 

udal prenasledovateľom kresťanov a sám  sa stal jej katom. 
Legenda hovorí, že keď jej mečom sťal hlavu, zasiahol ho 
blesk. Za svoju patrónku si ju zvolili baníci a všetci, ktorí 
narábajú so strelným prachom a zbraňami. Svätá Barbora bola 
zaradená medzi štrnástich pomocníkov v núdzi. Ctia si ju aj 
mladé devy. Pieseň zložená na počesť sv. Barbory, ktorá sa končí 
týmito slovami:

Lebo tebe je táto milos  od Boha daná,ť
Chráni  od náhlej smrti si uznaná.ť
Lebo za to si sa modlila,
Ke  si sa pod me  priblížila.ď č
Daj nám Tajomstiev ú astným,č
Do ve ného života nasmerovaným, z tohto sveta odchádza ,č ť
Kraj túžený nachádza .ť
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Ani jedna sobota sa nezaobišla bez svätej omše, lektio divina a 
neodmysliteľnej časti dňa - obeda. Skvelé obedy, obetaví vedúci a 
duchovné vedenie nám vykúzlilo nielen veľa úsmevu na tvári a radosti 
v srdci, ale nám ukázalo, že Boh nie je zamknutý vo Svätostánku, ale je 
prítomný v nás... v každom jednom našom úsmeve, pripravenom 
obede, v každej práci robenej s láskou.... tento, pre nás veľmi 
obohacujúci rok, sme zakončili slávnostnou svätou omšou s otcom 
arcibiskupom Róbertom Bezákom, pri ktorej nám odovzdal certifikáty. 
Služba nie je ľahká...čí ide o nočnú smenu sestričky v nemocnici, 
misionárov v Afrike alebo o službu v  našich farnostiach. Dostali sme 
dar a sme prichystaní sa s nim podeliť. 

                                                               Annamaria Jindrová
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Udalosti v našej farnosti
So sestrou, Darinou Kučerovou, ktorá býva v Radošine, zbierame 
ľudový odev. Kroje máme krásne, tak som ich iniciovala, nech 
skúsia u pána farára, že na hody by boli obetné dary v krojoch a v 
rámci toho by sa poďakovalo za úrodu(to ešte bez výzdoby kostola). 
Dôstojný pán Havran túto iniciatívu prijal s nadšením a veľmi to 
podporoval.  Na druhé takéto hody, sme už k obetným darom pridali 
aj veľmi jednoduchý obrázok urobený zo zrniek. Sám nám potom 
hovoril, že bývajú takéto výzdoby v kostoloch. To bola výzva, začať. 
Nedalo mi a sestru som nabádala, nech sa spýta, či by sme mohli 
urobiť takúto výzdobu. Súhlasil. A bolo to na svete. Pred šiestimi 
rokmi, sme po prvý krát robili výzdobu kostola z plodov zeme a 
vtedy sme obrazy vysýpali /nelepili/ priamo na zemi. Boli to obrazy 
jednoduchšie, ale pekné. Takáto práca je však veľmi náročná na čas. 
Keďže ani ja ani sestra Michátová nebývame v Radošine, zhotoviť 
obraz za jeden deň a aj celú výzdobu bolo „o krk“. Ešte i na ďalší 
rok sme obrázky vysýpali priamo na zem. Vždy som však robila 
jeden menší lepený doma, ktorý bol súčasťou obetných darov. 
Vlastne od pána dekana vyšiel ten nápad, že keby sme obrázky 
urobili lepené doma a potom ich len vložili do aranžmá, bolo by to 
rýchlejšie. Odvtedy zhotovujeme so sestrou obrázky každá doma.

Odkiaľ čerpáte námety, beriete inšpirácie?
Námety sme hľadali v rôznych časopisoch, napr. Posol a
spočiatku boli jednoduchšie námety, ale náročnejšie na pekné 
uloženie každého zrnka. Potom ma začali lákať aj zložitejšie, teda 
malé obrázky kúpené v SSV. Jeden z takých ma tiež raz nadchol a na 
jeho zhotovenie som sa pripravovala hádam aj dva mesiace. Mala 
som ho položený na stolíku a občas som sa naň zadívala a 
predstavovala som si, ako by som ho robila. Stálo to za to, lebo sa 
mi veľmi vydaril. Keď sa už rozhodnem, čo idem robiť a viem z 
čoho, práca už ide celkom rýchlo. 
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Udalosti v našej farnosti
Aký čas potrebujete na zhotovenie jedného obrazu?
Celé dielo robím v izbe na veľkom stole, kde 
riadne fungujeme, nemôže to byť preto dlho 
rozložené. V podstate asi za 7-8 dní sa dajú urobiť 
tri obrázky.   
Aký materiál používate a s akým sa Vám najlepšie  
pracuje?
Najnáročnejšie zo všetkého je, rozhodnúť sa, aký 
materiál použiť. Postupne sme sa učili kombinácie 
jemných materiálov s jemnými, hrubších s 
hrubšími, potom ešte farby a tak...... Pokiaľ sa 
rozhodnem čo použiť, mám okolo seba aj dvadsať 

misiek s rôznymi zrnkami a predstavujem si čo by bolo najvhodnejšie.
Máte nejaké špeciálne techniky, ktoré by ste nám mohli prezradiť?
Žiadne špeciálne techniky na to nepoužívam. Nie som umelkyňa,
ktorá si vie obrázok nakresliť ako predlohu, preto využívam výdobytky vedy 
a techniky, obrázok si dám zväčšiť, potom ho prilepím na polystyrén, 
postupne natieram Duvilaxom a malou lyžičkou vysýpam alebo ukladám 
zrnká. Žiadna veda, len treba začať. Kto sa raz na to dá, sám postupne príde 
na to, ako a s čím sa mu ľahšie pracuje. Vytvorí si vlastnú techniku práce. Ja, 
keď sa mi obrázok vydarí mám z neho veľkú radosť. Čo by ma však veľmi 
potešilo a vôbec by mi nevadilo, keby som mala konkurenciu z radov 
mladých ľudí, ktorí by sa ujali tejto tvorby. Verím, že u vás sa takíto nadšenci
z radov mladých nájdu a už budúci rok, prídeme pozrieť vaše diela. Želám 
vám v tom veľa úspechov. 
Dnes 5.10. som bola v Trnave a cestou späť sme sa zastavili u vás 
v Červeníku a boli sme si s manželom pozrieť váš kostol. Bol tam jeden pán 
niečo robiť, tak nás tam vpustil. Výzdoba je jednoduchá ale pekná. Už ste sa 
rozbehli, len treba vydržať v začatom diele.
                                                                   S pozdravom Grácová Anna
Pri výzdobe kostola im pomáhali aj pani Bušíková, Sigetová, Escherová st. a 
ml., Kmentová a mnoho iných, ktoré z plodov zeme,  zo sušených kvetov a 
iného vytvorili napr. kríž, ruženec, hostiu, srdce, kalich a ostatné aranžovanie 
v kostole.
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Nemôžem zabrániť kráľovmu hnevu, ale za žiadnu cenu sa nechcem 
zahrávať so spásou svojej duše.“
Keď ho priviedli do väznice ako vlastizradu, vtipne hovoril jej šéfovi: 
„Sľubujem vám pane, že sa nebudem žaľovať na stravu, bývanie alebo 
na obsluhu. Ale ak by som náhodou zabudol na svoj sľub alebo vás 
nejako inak obťažoval, dávam vám plnú moc, aby ste ma bez ľútosti a 
bez milosrdenstva odtiaľto vyhodili. 
Počas krutého väzenia sa nesťažoval na nespravodlivosť, ale ako 
skúšku, v ktorej chcel obstáť.
Vravel si: „Bože môj, dal si mi milosť spoznať svoje viny, daj mi Bože 
aj milosť oplakať ich a oľutovať ich nielen slovami, ale aj srdcom.“ 
Keď ho kat pred popravou prosil o odpustenie, Tomáš Mórus ho objal 
a povedal mu: „Ty mi dnes preukážeš najväčšie dobrodenie. Buď 
spokojný, splň si svoju povinnosť. Len daj pozor, aby si nesekol 
vedľa, lebo mám krátky krk.“ Takto spokojne a velebne môže zomrieť 
iba človek, ktorý veril, že ho po smrti čaká nový a radostnejší život.
Henrich VIII. skončil svoju výstrednú zemskú púť v roku 1547. Jeho 
smrť bola smrťou hriešnika. Jeho obete zomierali šťastnejšie na 
popravisku ako on v prepychovej kráľovskej spálni.

                                                                                        (J. Vančo)

Pohľad na animátorský kurz očami jednej účastníčky
Práve ubehol rok, čo som prvýkrát navštívila hlohoveckú faru. Mala 
som obavy, čo ma tam asi čaká, koho stretnem...veď uznajte, termín 
animátorská škola vám toho až tak veľa neprezradí J. A práve po 
tomto roku sa môžem hrdo pýšiť termínom animátora spolu s 
ďalšími 17 animátormi. No pýcha tu nemá moc svoje miesto, ba 
naopak pokora a túžba slúžiť blížnemu, najmä mladým, a pomocou 
rôznych aktivít spoznávať Boha. A práve tomuto sme sa učili jednu 
sobotu v mesiaci po celý rok. Okrem spoznávania Boha cez Sväté 
písmo, sme spoznávali takisto aj sami seba a vytvárali sme si každou 
chvíľou nové priateľstvá. Každú sobotu nás čakala prednáška 
týkajúca sa vždy novej témy a s tým spojený program.                 19

 



Pán Ježiš veľmi krásne, názorne a jednoznačne definuje pokoru na 
príklade malého dieťaťa. Veď každý normálny človek u malého 
dieťaťa nehľadá nevedomosť, ale u malých detí ho nadchýňa detská 
milota, nevinnosť, rozkošný úsmev. Dieťa si nerobí nároky na pocty, 
netúži po sláve, po veľkých veciach. Je spokojné, ak sa môže kdesi 
hrať. Žije len v prítomnosti, nestará sa o budúcnosť. S úprimnou 
dôverou ide s týmito čo ho vedú, priraďuje sa ich vôli. Ak ma niečo 
vyčítajú možno zaplače, usmeje sa a je mu odpustené. Rýchlo 
zabudne na nepríjemnosť, pri pochvale as usmeje, ale sa v nej 
nevyžíva. Nevšíma si chyby iných ani ich nikomu nevyčíta. Svojim 
milým správaním nevzbudzuje pohoršenie, atď.
Myslím, že z uvedeného je zrejmé čo je to pokora. Každý z nás by sa 
mal zamýšľať nad pokorou maličkých a porovnávať sa s ňou. Len tak 
môžeme zistiť čo nám ešte k nej chýba. O pýche sa hovorí, že ona je 
kráľovnou všetkých nerestí, že práve pýcha a nadutosť je dobre 
maskovaná nevedomosť. Žiarivým príkladom pokorného človeka je 
sv. Tomáš Mórus, ktorý žil v Anglicku na prelome 15. a 16. storočia. 
Z nadaného a dobre vychovaného mladíka sa stal vynikajúci právnik, 
zástupca ľudu vo vtedajšom parlamente, sudca a nakoniec kancelár 
anglického kráľovstva. Patril azda k najučenejším mužom v celej 
Európe. Verne slúžil svojmu kráľovi Henrichovi VIII. Keď sa tento 
kráľ chcel znovu oženiť s inou a žiadal pápeža o zrušenie platnosti 
prvého manželstva. Pápež túto žiadosť odmietol.
Pyšný a všemocný kráľ nanútil Anglicku zákon, ktorým je každý 
obvinený z velezrady, ak nesúhlasil s jeho novým manželstvom. Kráľ 
v tomto zákone ukladal všetkým súhlasne prisahať a prísahu podpísať. 
Pápeža vyhlásil za kacíra a seba za najvyššieho predstaviteľa cirkvi 
v Anglicku, tzv. Veľká anglická apostáza(odpadnutie od viery).
Keď nútili Tomáša Mórusa prisahať na tento zákon, on to smelo 
odmietol. Keď mu vraveli, že to už všetci významní muži podpísali a 
ukázali mu ich zoznamy, skromne odpovedal: „Nechcem haniť tých, 
čo podpísali, ale mne to nedovoľuje vlastné svedomie.          
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Udalosti v našej farnosti
Firma z Piešťan dodala na faru nový plynový kotol. Starý bol už 
pokazený.

44 detí a dospelých sa zúčastnilo 22.októbra púte do Rajeckej 
Lesnej. Obetovali ju za farnosť.

Matúš Ješko a Lukáš Hesko získali dekrét od p. arcibiskupa a to po 
skončení animátorskej školy, ktorú absolvovali v Hlohovci. Budú sa 
venovať mládeži a miništrantom. 

Matúša sme sa spýtali: 

Matúš, čo predchádzalo získaniu 
certifikátu absolventa animátorského 
kurzu?
    Predchádzali tomu jednotlivé 
stretnutia na fare v Hlohovci. Raz do mesiaca v sobotu od 9 do 16 
hod. a niekedy to boli aj nočné meditácie v kaplnke.
Priblíž nám ako vyzeralo také stretnutie!
     Začínalo to vždy o 9 hod. sv. omšou, potom nasledovala 
prednáška na danú tému. Prednášal ju kňaz, ktorý slúžil aj sv. omšu. 
Po prednáške sme mali zábavné hry(napr. divadielko). Potom bol 
obed a po obede bola druhá prednáška o liturgii, nasledovalo lektio 
divina – tj. čítanie zo sv. písma a rozjímanie nad ním, čím sme 
ukončili deň.
Čo pre teba znamená animátorstvo?
     Animátorstvo pre mňa znamená slúžiť druhým, rozdávať seba, 
využívať svoje talenty pre dobro, odovzdávať skúsenosti, životný 
štýl a hlavne kopa srandy.
Čo považuješ za odmenu pri svojej práce?
Ako odozvu svojej práce, úprimné poďakovanie a podobne. Alebo 
aj radosť detí a ľudí, hlavne miništrantov. Ale tá najväčšia je 
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Udalosti v našej farnosti
1. keď ste získali pre Boha a Boh získal pre vás ich srdcia.
2. v skrytosti, že sa niekto teší z vecí, ktoré máš na svedomí, ale 
nevie o tom. A ty nepotrebuješ, aby to vedel. To zahreje asi najviac.
A tak si pomaličky zbieram tehličku za tehličkou na schodíky do 
nebíčka.

Vzdelávaš sa ako animátor? Z čoho čerpáš? Máš dostatok informácií  
a materiálu?
Tak určite, informácií a materiálu je veľmi veľa. Na stretká s 
miništrantami hlavne čerpám z knihy „Služba Bohu i ľuďom“ od 
Jozefa Luscoňa, z internetu zo stránky „Miništranti žilinskej diecézy“ 
a radia mi aj mnohí kňazi

Na záver nám ešte prezraď ako to všetko stíhaš: škola, bohoslužby  
každý deň, stretká s miništrantami, vydávanie novín a mnohé iné  
aktivity, ktoré robíš.
Túto otázku dostávam veľmi 
často od ľudí a odpoveď je na to 
veľmi jednoduchá. Nakoľko sa 
nemusím veľa učiť, čo mám dar 
od Pána Boha, tak sa môžem 
venovať iným činnostiam, ktoré 
ma bavia, a v mojom živote je na 
prvom mieste Boh, ale musím 
povedať, že v mnohých veciach 
mi pomáhajú rodičia.

31.októbra, pri sv. omši o11 hod. vystúpil prvý raz nový mládežnícky 
spevokol pod vedením gitaristov J. Vanču a J. Štefanku. Želáme im veľa 
úspechov.

8

Pokora
Stará ľudová múdrosť hovorí: „Chceš byť blažený jeden deň? Kúp mi 
nové šaty. Chceš byť blažený jeden týždeň? Zabi poriadneho brava a 
užívaj si. Jeden rok? Ožeň sa. Chceš byť blažený celý život? Buď 
poctivým a pracovitým človekom. Ale ak chceš byť blažený celú 
večnosť, musíš byť dobrým kresťanom katolíkom.“
Pravdaže, byť dobrým kresťanom katolíkom nie je zas také 
jednoduché. K tomu človek potrebuje viacero morálnych kvalít. 
Myslím, že medzi najdôležitejšiu z nich patrí pokora. Tak ako 
protikladom dobra je zlo, tak protikladom pokory je pýcha a nadutosť. 
V každom človeku je jedno i druhé, záleží však čo v ňom prevyšuje 
pokora, či pýcha.
Naša „moderná spoločnosť“ chápe pokoru ako podceňovanie  svojej 
ľudskej dôstojnosti, nedôveru vo svoje sily a schopnosti, svoju 
podriadenosť osudu, uznanie svojej porážky, zrieknutie sa nádeji na 
lepšiu budúcnosť, neschopnosť prekonávať prekážky a ťažkosti, ale 
ich len pasívne prijímať, atď. Nevedomosť, strach, sebaponižovanie, 
slepá poslušnosť sú vraj stĺpy každého náboženstva, teda i nášho. Aké 
vlastnosti má mať teda pokorný človek? Naozaj má byť nevedomý, 
zbabelý, atď?
Spomeňme si, ako Pán Ježiš poúča o pokore svojich učeníkov a varuje 
ich pred pohoršením(Mt 18,1-14; Mk 9,32-49; Lk 9,46-50). učeníci sa 
zhovárali medzi sebou, kto z nich je najväčší a najdôležitejší. Keď sa 
ich Pán Ježiš spýtal o čom sa zhovárali, mlčali, lebo sa cestou hádali, 
kto z nich je väčší. Pán Ježiš si sadol medzi nich a povedal im: „Kto 
chce byť prvým, nech je posledným zo všetkých a služobník 
všetkých.“ Potom zavolal malé dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho 
a povedal im: „Amen vravím vám, ak sa neobrátite a nebudete ako tí 
maličký, nevojdete do kráľovstva nebeského.“
Možno aj na základe týchto slov, odporcovia náboženstva tvrdia, že v 
otázkach náboženstva sú veriaci ako malé deti, že nevedomosti je 
základom viery v Boha.

                                                             17



B ýva vždy s tebou, keď nevieš kam,
O n, stále mladý, večný náš Pán.

H ore, tam na nebi stretnúť sa s Ním,
ak aj ty veľmi chceš, tak zbožne ži.

BOH – tri to osoby, jediný v nich,
Otec, Syn, Duch svätý, ...

 ... vieš bez nich žiť?

Ak jeho cestu si vyberieš rád,
odmenu naveky u neho máš.

Dáva ti večne žiť, neváhaj, ver,
veď On je Pravda – Boh, jemu sa zver.

A keď hriech, satan zlý, slobodu berie,
nepoddaj dušu si, tej jeho hriešnej.
Nevzdaj sa, nechabni, ver, odoláš,

Večný ťa zachráni, ak vytrváš.

BOH – tri to osoby, jediný v nich,
Otec, Syn, Duch svätý, ...

... vieš bez nich žiť?

Aj skúšky dopúšťa, nebráň sa im,
po nich ťa víťazný veniec slávy
určite neminie, čaká ťa tam,

dá ti ho úžasný, verný tvoj Pán.
                                                                   Kristína Lekárová  
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Udalosti v našej farnosti
30 členný spevokol Zvon, zo Serede vystúpil v našom kostole. Pod 
vedením dirigenta Mgr. V. Karmažína zazneli 31.okt. o 15 hod. 
skladby svetových majstrov. Škoda, že prišlo málo ľudí. Ukázalo sa, že 
farníkov to veľmi nezaujíma. Každý má svoju úroveň. Tiež sme s nimi 
urobili krátke interview:

Kedy bol založený súbor ZVON, koľko má členov?
Spevokol bol založený v roku 1925 a v súčasnosti 
má 35 členov.

Z akých piesní pozostáva Váš repertoár?
Repertoár pozostáva hlavne z klasických a chrámových, moderných aj 
ľudových piesni.

Kde všade ste vystupovali?
Vystupovali sme po celom Slovensku, potom v Česku, Maďarsku, 
Poľsku, Rakúsku, Rumunsku, Taliansku a vo Vatikáne na audiencii 
pápeža.

Ako často sa stretávate a ako dlho nacvičujete?
Stretávame sa každý utorok od septembra do júna. Nácvik trvá od 17 
do 19 hod.
Ako zapôsobilo publikum v Červeníku na Vás a s akými pocitmi ste  
odchádzali domov?
Cítili sme sa tu veľmi dobre, publikum bolo skvelé aj keď bolo v 
komornom počte, ale zato bolo vďačné od srdca.

Asi 300 ľudí si vykonalo spoveď vo farnosti počas spomienky na 
zosnulých.

Akísi chuligáni zbili kostolného otca Mikloviča a p. M.Ješku, keď išli 
večer po ulici, nič netušiaci. Vyzerá to,že sa náš Červeník začína meniť 
na divoký Západ. To aby sa človek večer na ulici neukazoval, začína 
tam vládnuť lúza a svorka...       9 



Udalosti v našej farnosti
Strechu na starej fare bude opravovať firma Drinterken z Vrbového. 
Bude to stáť 4 000 EUR(120 000 Sk). Firma za túto cenu dodá krytinu 
– asfaltové šindle. Vykonajú demontáž starej strechy, nové debnenie, 
montáž krytiny a tiež nástrek krovu proti hnilobe a škodcom.

Na budúci rok v čase od 26. novembra do 4. decembra sa budú v 
našej farnosti konať misie, pod vedením misionárov lazaristov.

V minulom čísle sme oboznámili čitateľov, že v 
Ratkovciach sa konala hodová slávnosť, na ktorej sa 
zúčastnil Mons. Štefan Vrablec. Rozhovor s ním 
Vám prinášame teraz, ako sme sľúbili.

Ako ste sa cítili v Ratkovciach, v malej filiálke?
V Ratkovciach som sa cítil veľmi dobre. Bolo to už 
tretí raz, čo som sa stretol s veriacimi tejto 
sympatickej filiálky Červeníka. Hovorím 
„sympatickej“ pre viac dôvodov. Ponajprv musím 
povedať, že sa mi veľmi páči erb Vašej obce, že na 
každej úradnej listine, čo vychádza z Ratkoviec, je 

obraz Ukrižovaného Pána Ježiša. Veľmi sa mi páči, že pri schvalovaní 
Vášho erbu ste sa nezriekli zvýraznenia Ukrižovaného na pečati 
Ratkoviec z 26. mája 1773 a dali ste ho zapísať do Heraldického 
registra Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Váš tradičný znak: 
Na zlatom kríži strieborný korpus Ukrižovaného Krista, ktorý nie je 
pribitý na kríž, ale stojí s roztvoreným náručím, v čom je aj symbol 
zmŕtvychvstalého Krista, ktorý nám hovorí: „Poďte ku mne všetci...“ 
Páči sa mi, že vieru, ktorú vyznávali Vaši predkovia, ste úradne 
potvrdili aj Vy. 23. septembra 2006 som požehnal tieto insignie Vašej 
obce. A je pekné, že ste o požehnanie žiadali pri svätej omši, ktorú 
som vtedy obetoval za Vás. Okrem tejto Vašej vernosti krásnej 
tradícii, ktorej svedkom je úradne znovu schválený erb Vašej obce, ma 
potešila aj Vaša mariánska úcta. 
10

Program Trnavskej novény
Témy homílií a kazatelia počas Trnavskej novény:
Sobota 13. 11. - Zvestovanie Pána – Pavol Zemko, biskupský vikár 
Trnavskej arcidiecézy

Nedeľa 14. 11. – Návšteva u sv. Alžbety – Magnifikat – Mons. Peter 
Paliatka, farár v Bojnej

Pondelok 15. 11. – Narodenie Pána – Gabriel Brendza, farár v Selciach

Utorok 16. 11. – Obetovanie v chráme – Stanislav Varga, policajný 
duchovný Trnava

Streda 17. 11. – Nájdenie Ježiša v chráme – Jozef Jančovič, prodekan 
RK CMBF UK Bratislava, farár v Bratislave – Čunove

Štvrtok 18. 11. – Svadba v Káne Galilejskej – Radoslav Bazala, súdny 
vikár Trnavskej arcidiecézy

Piatok 19. 11. – Panna Mária pod krížom – Mons. Michal Keblúšek, 
farár v Púchove

Sobota 20 .11. - Blahoslavený život, ktorý ťa nosil – Mons. Vendelín 
Pleva, riaditeľ SSV

Nedeľa 21. 11. - Sv. omša o 9.30 – hlavný celebrant J. Em. Jozef 
kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu 
národov, Rím

Tristé výročie sľubu Trnavčanov – Marcel Kubinec, dekan – farár v 
Trnave 
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Duchovná obnova 
      Na začiatku bol krátky oznam nášho pána farára, že vo farnosti 
Šulekovo, sa uskutoční duchovná obnova, ktorú budú viesť bratia 
karmelitáni z Česka, oznam ktorý ma hneď zaujal. 

      Pretože v živote viery, sa u človeka objavujú chvíle, hľadania odpovedí 
na otázky o viere, nerozhodnosti, či túžby po jej prehĺbení rozhodla som sa 
spolu so svojou priateľkou sa tejto duchovnej obnovy zúčastniť.   

      Program bol zostavený tak, že každý deň pred sv. omšou sa konala 
hodinová adorácia, kedy sa človek mohol stíšiť, zahĺbiť sa do myšlienok 
vyslovených kňazom pred vyloženou Sviatosťou oltárnou, odovzdať sa do 
ticha, prosieb, vďaky a chvály, či jednoducho v tichu modlitby zažívať 
Božiu prítomnosť. Bola to veľmi dobrá príprava na slávenie sv. omše, ktorá 
po adorácii nasledovala. Sv. omšu slúžili bratia karmelitáni spolu s 
miestnym p. farárom a každý deň bola určená téma katechézy pre veriacich. 
Vo svojich prednáškach počas sv. omší kňazi rozoberali rôzne témy ako 
Božia láska k človeku - obetovanie jeho jediného syna, prekážky viery – 
hriech, priznanie chýb, obrátenie, pokora, odpustenie, eucharistia prameň a 
vrchol kresťanského života, sila modlitby. Z úst kňazov počas tejto 
duchovnej obnovy zrozumiteľnou rečou zazneli rady pre obnovenie a 
prehĺbenie kresťanského života. 

       Účasť na duchovnej obnove celkom iste nebola pre mňa premárnením 
časom, ale časom milostivým, časom nachádzania odpovedí na mnohé 
otázky prežívania viery, zastavenia sa a načerpania duchovných a telesných 
síl do dnešného uponáhľaného sveta.               

                                                                                        Bohu vďaka. - Marta 
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Udalosti v našej farnosti
V ten istý deň, keď sme požehnávali erb Ratkoviec, sme požehnali 
aj obnovený, zrekonštruovaný kostol Narodenia Panny Márie.  
Je to dôkaz, že viera a obetavosť, s ktorou Vaši predkovia stavali 
tento kostol, nevyhasla vo Vašich srdciach. Túto vieru a dôveru k 
Panne Márii ste potvrdili už rok predtým, keď som bol u Vás 
8.septembra 2005 a požehnali sme novú lurdskú jaskyňu. Pre tieto 
dôvody som sa cítil dobre u Vás na hodoch 25. septembra 2010. 
Kostol bol plný a prítomnosť veriacich povzbudzujúca. Mal som 
veľkú duchovnú radosť.
Už vieme, že nepatríte medzi najmladších. Ako to zvládate v 
takom pokročilom veku?
Iste, nie som už mladý fyzicky, ale cítim sa mladým duchovne. 
A rád sa zúčastňujem na rôznych slávnostiach, na ktoré ma pozvú. 
Mám totiž radosť, keď vidím, že mladí si zachovávajú vieru 
predkov, a pri tom aj ja akosi omladnem. Je zaujímavé, že Pán Boh 
mi dáva silu a neunavím sa pri liturgických sláveniach, ako sa mi 
to stáva niekedy vo všedné dni môjho života. A keď sa nachádzam 
medzi toľkými mladými, modlievam sa za nové kňazské 
povolania, aby ma mal – keď zhasne svieca môjho života – kto 
nahradiť.
Čo by ste odkázali farníkom Ratkoviec?
Môj odkaz farníkom z Ratkoviec je tento: 
Milujte Váš pekný kostol; nech je každú nedeľu plný. Tam sa 
oživuje jednota Vašej duchovnej rodiny pod dohľadom Vašej 
nebeskej Matky. A majte túto túžbu po jednote navždy, keď 
prechádzate popri Vašej lurdskej jaskyni. Buďte hrdí na erb Vašej 
obce. Nech Váš osobný i spoločenský život je poznačený pečaťou 
Kristovho kríža. Znášajte všetky životné ťažkosti v úprimnom 
spojení s Kristom. Tak sa stanete jeho učeníkmi. A buďte 
presvedčení, že pre každého učeníka Pán Ježiš pripravil miesto v 
dome svojho Otca, čiže v nebi.

                                                                                                                                 11



Udalosti v našej farnosti
Veriaci z našej farnosti sa zúčastnili misií 
vo vedľajšej farnosti v Šulekove. 
Zúčastnila sa ich aj redakcia Mariánskych 
novín a opäť Vám prinášame rozhovor 
s misionármi a po rozhovore príspevok 
od farníčky(farníčiek), ktoré sa misií 
zúčastňovali každý deň.

Mohli by ste sa nám predstaviť na úvod?     
       Jsme bratři karmelitáni - z Řádu bratří Panny Marie Karmelské.
Já jsem P. Jeroným Josef Ertelt a jsem převorem v klášteře 
v Kostelním Vydří. Se mnou jsou tu bratři P. Melichar Jozef 
Markusek, pocházející z nedaleké Šintavy a P. Jan Vianney Pavel 
Hanáček. Oba jsou z komunity z Olomouce - Hejčína, kde působí 
v pastoraci.
Sú podľa Vás misie potrebné pre veriacich na Slovensku?
       Pokud vnímáme misie jako obnovu ve víře, pak bezesporu ano. 
Jsou důležité nejen pro věřící na Slovensku, ale i v Česku a celé 
Evropě. Jak už před mnoha lety řekl nynější papež Benedikt XVI.: 
„Křesťan 3. tisíciletí bude buď mystik, nebo nebude.” Není možné být 
dnes křesťanem bez živé osobní víry, která vyrůstá ze zkušeností 
s Kristem, který není mýtem, ale živou osobou - Čo bolo od počiatku,  
čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho 
sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života. (1 Jn 1,1)

Aké požehnanie a ovocie zanechali podľa Vás misie v živote farností  
v ktorých ste ich uskutočnili?
       Nevěnujeme se misiím na plný úvazek, jako např.Redemptoristé a 
většinou se do farností, kde jsme měli farní obnovu, nebo misie 
nevracíme, takže nemáme přímou zpětnou vazbu. Vzhledem k tomu, 
že jsme znovu zváni do tohoto kraje, kde už misie byly, tak nejspíš 
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ovoce nebude úplně zlé. :o) Jiná věc je, že ovoce Božího působení je 
často skryté a zraje pomalu.

Spomínate si na niektoré okamihy misií, ktoré sa Vám nadlho vryli  
do pamäti?
       Na nějaký mimořádný okamžik si nemohu vzpomenout. 
Uvědomuji si však jednu opakující se zkušenost: Bůh často jedná 
skrze obyčejná a prostá gesta, symboly a slova. Mnohokrát jsme 
zažili, že např. přednáška, která se nám zdála nepovedená nakonec 
přinesla nejvíce ohlasů a nejvíce se lidí dotkla.

Vnímate zmeny po rokoch misionárskej činnosti?
        Má spíše pastorační než misionářská zkušenost ukazuje na to, 
že dnes jsou lidé hladoví po duchovních věcech, že hladoví po 
Bohu, ale že často tápou a hledají tam, kde by hledat neměli. Žijeme 
v době, kdy je velmi široká nabídka „duchovna”, ale na každé 
duchovno vede k Bohu a ke Kristu, který je pravda, láska a život.

Misijnými príhovormi ste priniesli do Šulekova pokoj i nádej, čo by 
ste popriali a odkázali do blížiacich sa adventných a vianočných 
dní, a aj veriacim z blízkych farností?
        Všem bychom rádi přáli stálé a hlubší poznání Krista a 
prohlubování osobního vztahu s ním. Vždyť on přišel a stal se 
člověkem, aby nás zachránil a učinil z nás Boží děti. Stal se našim 
bratrem a Pánem chce nás vodit po bezpečných cestách a sytit 
dobrou stravou. Tak přejeme otevřenost pro jeho vedení, hojnost 
jeho milosti, darů a moudrosti Ducha a růst v živé víře, naději, 
důvěře a lásce.

ať Bůh vám všem žehná za bratry karmelitány

                                                                               P. Jeroným

  
13


