Ako by sa dal Váš hudobný štýl definovať?
Náš štýl, to sú väčšinou chválospevy, v takom pop-rockovom štýle,
niekedy uletíme od nejakého džezu, od nejakého popu alebo balád,
ale gro je, pop-rock.
Čo odkážete čitateľom Mariánskych novín?
Len to, že Pán Ježiš najväčšiu radosť akú môže mať z nášho života je
tá, že ho nebudeme uctievať ako náboženstvo, ale ako konkrétneho
živého Boha, ktorý je blízko nás a nás má naozaj rád, a že je rozdiel o
Bohu počuť alebo ho aj naozaj osobne poznať. Tak prajem každému,
aby mohol každý osobne poznať Pána Boha a žiť s ním ako s
najlepším priateľom a Pánom a už len preto, lebo vie čo my v živote
potrebujeme a nič lepšie ako on má pre nás nikto iný nemôže dať.
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Môj dojem z koncertu: Pre mňa to bol jeden Bohom požehnaný pekný
večerJ, neľutujem, že som tam strávil pekné 3 hodiny. Boli super.
Správne riešenia z č. 10
Pre bystré hlavy: 1. Premiestnil som zápalku č. 1 a č. 3.
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2. Platí 2.5=10 túto rovnicu z logaritmujem
log2.5=log10
log10=1
log2+log5=1
log5=1-log2
log5=1-0,30102
log5=0,69898
TEST: 1c,2a,3a,4b,5a,6c,7b,8c,9b,10a,11b,12b,13a,14b,15b
Výherca – Ján Gábriš
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Úvodník

Milí farníci,
vstúpili sme do pôstneho obdobia v
roku 2010je to príprava na najväčšie
sviatky – veľkonočné. Zmyslom
prípravy je pokánie. V našom kostole
máme niekoľko nástenných kresieb.
Jedna z nich je rozhovor Ježiša so
Samaritánkou. Ján hl4.,1-42 veľmi
farbisto opisuje toto stretnutie.
Samária bola stredná provincia
Palestíny, nazývaná bola podľa
svojho hlavného mesta. Obývala ju
zmes národov a národností, ktoré sa
tam usadili po roku 720 p. Kristom.
Obyvateľstvo prijalo čiastočne
židovské náboženstvo. S tými
pravými Židmi sa neznášali. Tu prichádza Ježiš a pýta si od ženy
Samaritánky vody. Toto znázorňuje výjav na stene nášho kostola. Čo
nám to hovorí? Aj my potrebujeme vodu, živú vodu, ale od Pána
Ježiša. Samaritánka to pochopila a prijala Krista za svojho
Vykupiteľa, a tak žena 5-krát rozvedená našla pokoj pre svoju dušu.
Toto je tá pravá výzva pôstneho obdobia, obrátiť sa k Bohu, vyznať
svoje viny a prijať Krista za svojho Pána, konajme podobne.
Váš farár

2

Na záver tohto čísla ešte jeden rozhovor
so skupinou Timothy, ktorý sa konal hneď po koncerte.
Čo o sebe prezradíte?
Hráme už spolu 18 rokov, čiže začíname byť konečne dospelí, aj
keď sme sa rôzne pomenili v kapele, ale vízia je tá istá a túžime
proste ďalej ísť tým smerom ako sme začali dávnejšie, čiže sme
tínedžeri. To prezradíme o sebe konečne a máme radi túto hudbu,
ktorú hráme.
Ako vznikla Vaša kapela a prečo dostala meno Timothy?
Jednoducho tak, že viacerí ľudia, ktorí sme mali spoločné stretká
sme sa modlili za to, ako nás chce Pán Boh použiť.V 92. roku sme
vedeli, že budeme potrebovať dobrú muziku. Tak som oslovil
rôznych ľudí a založil kapelu Timothy, a vlastne odvtedy to
ťaháme spolu. Meno sme si dali preto Timothy, lebo jeden večer
nám povedali jedny organizátori, že nás volajú hrať a potrebujú
veľmi rýchlo meno na plagát. Náš spevák prišiel na druhý deň s
nápadom, že Timothy, čo znamená, že tí, ktorí uctievajú Boha.
Nám sa to tak zapáčilo, že to veľmi vystihuje vlastne to, čo robíme.
Všetci sme nato pristali, a že nie sme tí žiaden šampón, ani značka
šampónu Timothy, ale sme tí, ktorí uctievajú Boha.
Nie je pre Vás ťažké verejne vyznávať svoju vieru?
Jasne, že nie je nám to všetko jedno, sme ľudia, ale Pán Ježiš za
nás dal všetko, tak sa učíme aj my nehanbiť sa za neho, a vlastne
ľuďom povedať, že toto všetko je tu naozaj o Pánovi Ježišovi a o
tom, že my sme išli do zahynutia a on za nás vzal svoj život i za
naše hriechy. Teraz sa môžeme tešiť s ním tu na zemi, potom aj v
nebi, a že nič také dokonalé krásne neexistuje ako Boh, ktorý
nemusí nás mať vôbec rád aj tak nás miluje takou obrovskou
láskou, že za nás všetko dal Pánu Ježišovi. Tak my mu chceme dať
toto všetko čo robíme, chceme slúžiť jemu a uctievať ho. Tak jasne
nie je nám všetko jedno, ale už sme vyrástli z toho, aby sme sa
hanbili a sme teraz nato hrdí, že ho môžeme vyznávať verejne.
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Pobožnosť krížovej cesty je jedna z najrozšírenejších pobožnosti, ktorá veľmi
prispieva k pochopeniu veľkonočného Kristovho tajomstva, a tým nás privádza
k živej účasti na liturgii Svätého týždňa. Prvú krížovú cestu konal sám Pán
Ježiš, keď začal trpieť za našu spásu. A prvými sprievodcami na tejto prvej
krížovej ceste bola sama Panna Mária, svätý Ján a mnohí ľudia, ktorí spolucítili
s Ježišom. Prví kresťania mali v úcte posvätné miesta súvisiace s Ježišovým
utrpením. Mnohí putovali do Svätej zeme už od najstarších čias, najmä však v
čase krížových výprav, konali si v Jeruzaleme pobožnosť krížovej cesty. Po
bdení v bazilike Božieho hrobu začali krížovú cestu od Božieho hrobu a priši až
k „Pilátovmu domu", k Antóniovmu hradu. Teda konali cestu obrátene.
Jednotlivé zastavenia, ako ich poznáme so Svätého Písma alebo tradície,
označovali kameňmi alebo kaplnkami. Začiatkom 16. storočia bolo sedem
zastavení a konali ich tak ako Ježiš, teda od Pilátovho paláca. Teraz je v
Jeruzaleme 14 zastavení. Prvé dve sú v Antóniovom hrade, kde sídlil Pilát (Ježiš
je odsúdený na smrť, Ježiš berie na plecia kríž), potom je 7 zastavení vedia
Svätej cesty, po ktorej šiel Ježiš, dlhej okolo 700 m (Ježiš padá pod krížom prvý
raz, Ježiš sa stretá so svojou matkou. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi
niesť kríž, Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník, Pán Ježiš padá druhý raz pod
krížom. Pán Ježiš napomína plačúce ženy, Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom).
Posledných päť zastavení na Kalvárii a v Jozefovej záhrade je teraz v bazilike
Božieho hrobu (Ježišovi zvliekajú šaty, Ježiša pribíjajú na kríž, Ježiš na kríži
umiera, Ježiša skladajú z kríža, Ježiša pochovávajú). Pobožnosť krížovej cesty
sa z Jeruzalema rozšírila po celom svete. Počet zastavení až do 18. storočia
kolísal. Prvý raz v Európe sa spomína 14 zastavení roku 1584. Ale i aj dnes je
na mnohých miestach iba 7 zastavení. Najznámejšia krížová cesta na Slovensku
v Banskej Štiavnici (z r. 1751) má 17 zastavení. Podstatou pobožnosti krížovej
cesty je rozjímanie o umučení Pána Ježiša. To napomáhajú aj piesne k
jednotlivým zastaveniam. Pri pobožnosti krížovej cesty môžeme získať úplné
odpustky raz za deň. Kto sa nemôže zúčastniť na pobožnosti krížovej cesty
(napr. pre chorobu), môže získať úplné odpustky, ak aspoň pol hodiny číta a
rozjíma o Pánovom umučení a smrti. Na získanie odpustkov treba splniť tri
podmienky: 1. sv. spoveď, 2. sv. prijímanie a 3. modlitba na úmysel Sv. Otca.
Pobožnosť krížovej cesty zvyčajne konáme v Pôstnom období, a to najmä v
piatky, prípadne v nedele tohto obdobia. Možno ju však konať aj v iné dni a v
iné liturgické obdobia. Nech vždy, pri každej modlitbe krížovej cesty vyjadríme
svoju vďačnosť Pánu Ježišovi za dar spásy cez jeho krvavú obetu.
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Správy z farnosti
F. ú. Červeník menoval ekonomickú radu farnosti. Sú v nej
Stanislav Hesko, František Červený, Peter Vozárik, Marián
Mihálik(odmietol členstvo). Úlohou rady je pomáhať a usmerňovať
činnosť farského spoločenstva v ekonomickej oblasti.
Hoci sme oznamovali v minulom čísle, že príde generálny vikár Dr.
Zemko, napokon prišiel sám arcibiskup Bezák. Na rekolekcii sa
zúčastnilo 22 kňazov z celého okresu. Po skvostnom obede v
reštaurácii Mihálik sa kňazi dlho nechceli rozísť, boli k tomu
vyzývaní miestnym farárom. Podľa p. arcibiskupa už dávno nevidel
toľko ľudí na sv. omši na rekolekcii. Ako dar si odniesol p.
arcibiskup basu červeného vína Chardoney, ktoré má tak rád.
Daroval mu ju pán Mihálik, že nezrušil farnosť Červeník.
Veľký úspech malo vystúpenie 9-člennej rodiny Hlbockej z Piešťan
v našom kostole. Svojimi piesňami a hlavne výpoveďou o svojej
viere zaujali stovky poslucháčov. Podobne zaujal našich farníkov
počas svojej prednášky verbista R. Kršák, ktorý premietal a
komentoval svoj film z Papuy Novej Guiney. Svojim
temperamentom a výrečnosťou priam rozohnil prítomných.
So žiaľom musíme oznámiť, že tento náš misionár na novom
pôsobisku zápasí s ťažkou chorobou(embólia pľúc). Modlime sa za
neho.
Dňa 5. februára sa konal v reštaurácii u pána Mihálika IV. Farský
ples. Zúčastnilo sa ho 182 ľudí. Ples otvoril miestny farár p. Kučera
o 21 hod. Zároveň daroval prítomným vyše 50 fliaš pravého
španielskeho, omšového vína. Je potrebné dodať, že veľkolepá
tombola mala v sebe dar MN, bicykel. Iniciátorom bol tohto daru
M. Ješko. Zisk z tomboly 45O euro venuje F. ú. Červeník na
pastoračnú činnosť detí a mládeže.
3

Dňa 13. februára sa konal v Leopoldovev kine Osveta koncert skupín
Timothy a Christallinus. Účasť vyše 200 mladých ľudí bola
povzbudivá. Koncertu sa zúčastnil aj redaktor nášho
časopisu(interwiem na daľších stránkach). Na koncerte bol aj p. farár
Kučera, ktorý chválil nádherný koncert plný viery mládeže avšak po
hodine koncertu odchádzal ohlušený silnou hudbou.
Zbierky na opravu kostola sú tak výnosné, že pokryli dlhy, ktoré
vznikli počas maľovania nášho chrámu. Ďalšie plány nášho farského
spoločenstva sú veľkolepé chceme rozšíriť sakristiu a prestavať
postupne starú faru. Vyžiada si to toho roku 20 000 EUR. Kde ich
vziať? Veď pokladnica F. ú. je prázdna.

Mariánske noviny Vám
prinášajú rozhovory z
viacerých podujatí, ktoré
sa konali počas
vianočných sviatkov a po
nich. Prvý rozhovor –
rodina Hlbocká.

Ahojte deti,
vstúpili sme do ďalšieho liturgického obdobia, a ocitli sme sa
obidvomi nohami v Pôste. Je to čas, kedy by mal každý jeden človek
využiť ponúkanú šancu usilovne vyupratovať a vyčistiť svoje srdce.
Má na to použiť najlepší a najvýnimočnejší čistiaci prostriedok,
ktorý nedokáže ponúknuť ani tá najlepšia firma. Je ním pokánie a
ľútosť. Chceme znovu prežiť to, že Pán Ježiš za nás zomrel na kríži.
Je však podstatné pamätať na to, že jeho smrťou sa to neskončilo.
Dôležité je to, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych a skutočne žije!!!
Všetko podstúpil preto, lebo nás má nekonečne rád. Túto veľkú obetu
dal za to, aby každý z nás mal večný život. Chce sa s nami všetkými
tešiť v nebi z dobroty nášho nebeského Otca. Tak sa teda pustime do
práce, aby sme s čistým srdcom prežili radosť z Veľkonočného rána.
Úloha: Ktorým dňom začína pôstne obdobie. Na pomôcku
uvedieme, že v tento deň nás kňaz poznačí na čelo popolom na znak
pokánia. Napíšte aj presne dátum tohto dňa v tomto roku. Koľko dní
trvá Pôst? Pospájajte body od 1-31 a písmená podľa abecedy od A-R.
Tak sa to dozviete.

Ste veľmi zaujímavá
rodinka,aké sú žiaľ, dnes na
Slovensku takmer raritou. Čo pre Vás znamená vaša rodina, aké
plusy a mínusy vidíte vo viacdetnej rodine?
Moja rodina znamená pre mňa všetko radosť, pokoj, lásku, zázemie,
ale aj veľa práce, starosti, obety, problémy, ktoré patria k rodinnému
životu. Ja som za moju rodinu veľmi vďačná Bohu, že ma ňou
obdaril, pretože vždy, už od malička, som túžila mať veľa detí, nikto
mi neveril, lebo keď uvidím, koľko to je starostí, budú mi stačiť dve.
Ale ja som sa odmalička starala o nejaké deti, stále som chodila voziť
všetky deti naokolo a z rodiny, naozaj som k nim mala pekný vzťah,
fascinovala ma ich mentalita a úprimnosť. To mi zostalo dodnes.
4
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Ďalej preklady právnických textov, ako trestný zákon. Sú tam mnohé
prvky práva západného. Spracovali aj zásady tradičného domáceho
práva atď.
Zaujímavá je prekladateľská teória Konštantína. Podľa neho má byť
preklad presný, ale zároveň zrozumiteľný, esteticky a štylisticky
bezchybný. Originál musí byť pevným základom, z ktorého
prekladateľ vychádza, ale preklad nesmie byť „otrocky“ doslovný. Je
to veľmi náročné, lebo nie každý jazyk má rovnaké vyjadrovacie
prostriedky. Čo píše o tejto činnosti Konštantín o prekladaní: „Pokiaľ
sme mohli, snažili sme sa preložiť slovo náležite a báli sme sa pridať
niečo k evanjeliu. Takže, ak sa aj nájde skromné niečo slovne
pridané, nech ten čo to bude čítať vie, že sa tak stalo z nutnosti a nie
z našej smelosti. Lebo nikto nemôže byť tak smelý, aby sa opovážil
pridať alebo ubrať slovo. A Mojžiš je v tomto náš učiteľ. Nie je to z
nedbalosti, že slová nie sú vždy vyjadrené rovnakými výrazmi. Lebo
k ničomu nám nie sú výrazy a slová, ale zmysel evanjelia... Preto
sme sa niekedy vzdali presného slova a použili presný, pravý zmysel,
ktorý má tú istú platnosť. Lebo prekladáme kvôli zrozumiteľnosti a
nie kvôli presnosti evanjelia.“
veľkomoravská ríša bola centrom stredoeurópskych Slovanov a
odtiaľ sa ich dielo začalo šíriť aj k ostatným kmeňom a národom.
Toto sa dialo už za života Konštantína a Metoda. Po Metodovej
smrti(v r. 885 na Morave) Svätopluk vyhnal jeho žiakov. Museli
odísť do iných krajov, ale práve tento „nezmyselný“, zdanlivo
negatívny zásah rozptýlil toto životodárne semeno viery do ostatných
slovanských zemí na všetky svetové strany.
Preto cyrilometodejský písomný odkaz patrí zároveň aj do dejín
literatúry európskej a svetovej, lebo jeho obsah a forma majú
medzinárodnú úroveň. Samozrejme obsahom a zameraním patria ich
spisy hlavne do pokladnice cirkevného písomníctva Európy.

Ja som bola skúšaná aj takou skúškou, že nikdy nebudem môcť mať
vlastné deti. V 15-tich rokoch mi diagnostikovali toxoplazmózu(je to
choroba, pri ktorej parazit v krvi spôsobuje, že žena nemôže
otehotnieť, časté potraty,nedonosené plody, poškodené deti.)Ja som
bola preliečená na Kramároch v Bratislave. Ale s tou chorobou už
budem žiť do konca života. A vidíte, že Pánu Bohu nie je nič
nemožné, ba všetko je mu možné. Svoju rodinu preto veľmi
milujem. Dnes je to naozaj raritou mať viac detí, pretože ľudia sa
boja mať viac detí, boja sa z finančných, aj sociálnych dôvodov. Nie
sú žiadne sociálne istoty, žiadne výhody, nič, v čom by vláda alebo
štát pomohol rodinám, aby náš národ rástol. My sme sa nebáli,
dokonca vždy preferujem názor, že kedysi bol oveľa ťažší život, boli
vojny a ľudia predsa mali viac detí. Boli viac naviazaní na Božiu
pomoc, viac sa naňho spoliehali a verili. Dnešní ľudia majú preto
toľko obáv, lebo sa spoliehajú na svoje sily, možnosti a vidia ich
obmedzenosť. Dnes sa ľudia, aj mnohí veriaci, pozerajú na
mnohodetné rodiny ako na"neschopných ľudí" alebo ako na
"sociálne prípady".S tým sa stretávame aj my. Často krát je to práve
výčitka v ich svedomí, robia všetko preto,aby deti nemali. Ani
nevedia, o čo tí ľudia prichádzajú. Koľko lásky, požehnania a radosti
príde do domu s príchodom malého dieťatka. Ale veľakrát zostanú
mnohí prekvapení, keď nás vidia vystupovať, hlavne, keď vidia naše
deti, že sa im venujeme, že dokážu hrať na viacerých hudobných
nástrojoch, spievať, že sa venujú aj iným činnostiam. Vtedy si ľudia
naprávajú svoje mylné názory. Považujem to za veľmi pozitívne a
teším sa z toho, že môžeme aj takýmto spôsobom evanjelizovať.
Vzťah k Bohu súvisí s kvalitou rodinného života. Čo znamená
tento vzťah pre Vás a čo z neho čerpáte?
Ako som už spomínala,vo všetkom sa spolieham na
Pána. Odmalička som bola vedená vo viere,ale tú skutočnú vieru,

(J. Vančo)
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som získala v 11-tich rokoch. Bol to skutočne pre mňa najväčší dar,
kedy som si uvedomovala, že môj vzťah k Bohu je vážny, seriózny a
veľmi úprimný, kedy som cítila potrebu sa S Ježišom Kristom denne
stretávať vo Sviatosti oltárnej,v modlitbe, odkiaľ som čerpala silu,
pokoj a všetky odpovede na moje otázky. Toto platí dodnes. Boh
vyrieši všetky problémy, ktoré sa vyskytnú. My s manželom si plníme
svoje povinnosti, ale na všetko, posledné a rozhodujúce slovo má
dobrotivý Pán Boh a jeho riešenia sú jedinečné a najlepšie.
Čo je cieľom Vašich koncertov, čo od nich očakávate?
Cieľom našich koncertov je ľudí oboznamovať s ľudovými
piesňami, vo vianočnom období vianočnými piesňami a koledami,
ľudovým inštrumentárom Slovenska, ktorý je veľmi bohatý,
zaujímavý a krásny. Chceme sa vracať k našim starým koreňom a
zachovávať naše tradície, zvyky, piesne a šíriť toto naše kultúrne
bohatstvo, kultúrne dedičstvo medzi ľudí, aby všetci vedeli na čo
môžeme byť právom hrdí. Keďže manžel, aj ja, sme boli dlhoroční
členovia SĽUK-u, hráme na rôzne nástroje ako sú fujara, gajdy, rôzne
píšťalky, píla, drumbľa, husle, zobcové flauty, priečna flauta,
violončelo, ninera, mrmlák, okarína a iné sprievodné hudobné
nástroje, venujeme sa spoločne s našimi siedmimi deťmi tejto krásnej,
no náročnej, činnosti, chceme aj týmto spôsobom vnášať medzi ľudí
porozumenie, pokoj, lásku, radosť a veľa pekných a príjemných
zážitkov. Tým, že sme jedna veľká rodina, chceme aj iných povzbudiť
k odvahe a k presvedčeniu, že Pán Boh sa o každého jedného z nás
stará, aby sa nebáli prijímať deti. Je to naozaj najväčší Boží dar a kto
si ho váži, tomu prinesie nesmiernu úrodu.
Rodine Hlbockej ďakujeme za rozhovor a prajeme im veľa
úspechov.

6

Ich snahy pri získavaní obyvateľstva sa končili alebo viedli len k
povrchnému a pochybnému kresťanstvu. Je zrejmé, že ak sa mal ľud
získať pre kresťanskú vieru, musel byť poučovaný vo viere a písme,
ak nie vo vlastnej reči, tak aspoň dialektom slovanským, ktorému by
rozumel.
Vieme si predstaviť s akým nadšeným boli vítaní Solúnsky Bratia
Cyril a Metod v roku 863, keď začali hlásať slovo Božie rečou
slovanskou. Oni totiž hovorili slovanským dialektom solúnskym.
Tak sa slovanský jazyk stáva propagačným jazykom viery Kristovej
v našich zemiach, najmä keď dosiahol schválenie rímskou stolicou,
pápežom Hadrianom II.(14. februára r.869). Od tohoto dňa sa datuje
rozvoj kresťanskej náuky u nás. V tom čase písomníctvo, tým menej
bohoslužby nemali vo svojom jazyku ani také národy, ako Taliani
alebo Francúzi. Práve Slovania(Slováci, Česi, Chorváti, Bulhari...)
boli jedinou výnimkou, že mohli používať pri bohoslužbách
vlastného, nelatinského jazyka. Ako krásne obhajoval Konštantín
používanie slovanského jazyka: „Či nepadá dážď od Boha na
všetkých rovnako? Alebo slnko tiež nesvieti na všetkých?
Nedýchame na vzduchu všetci rovnako? Vy sa teda nehanbite
pripomínať len tri jazyky, hebrejčinu, gréčtinu a latinčinu? Či chcete,
aby ostatné národy boli slepé a hluché? Povedzte mi, pokladáte Boha
za bezmocného, že by to nemohol dať alebo závistlivého, akoby to
práve on nechcel? Poznáme predsa mnoho národov, čo majú svoje
knihy a vzdávajú Bohu slávu každý svojim jazykom. Sú to ako je
známe tieto: Arméni, Peržania, Chazari atď“ a vymenoval mnoho
národov, ktoré používajú svoj jazyk v spomínaných oblastiach
myšlienku prepojenia múdrosti ľudskej a múdrosti božskej premenil
Konštantín na skutok celým svojím životom. Bol svedomitým
vedcom, filozofom aj slova umeleckého. Bol teda profesorom
filozofie svetskej aj duchovnej. Mal jediný cieľ a to službu Bohu.
Filozofia svetská a duchovná boli akoby dve strany jednej mince.
Medzi najväčšie zásluhy Cyrila a Metoda patria preklady do
slovanského jazyka Starého a Nového Zákona, kresťanskej liturgie.
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Sv. Cyril a sv. Metod, patróni Európy
14. februára sme oslavovali sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda, patrónov
Európy.
Sv. Cyril, rehoľným menom Konštantín, nazývaný filozof, bol
synom vysokého byzantského dôstojníka. Bol vysokoškolským
profesorom filozofie v Carihrade, orientoval sa na filozofické a
teologické disciplíny. Bol výborným rétorom – kazateľom. Jedným
slovom hybná sila veľkomoravského kultúrneho a misijného diela.
Sv. Metod bol vysokým štátnym úradníkom, právnik a hlava jednej z
byzantských provincii obývanej Slovanmi. V staroslovenských
životopisoch našich vierozvestov je zjavný rozdiel. Zatiaľ čo v
živote Konštantínovom je veľa citácii jeho výrokov a myšlienok,
Metod sa javí ako mlčanlivý, hovorí málo, ale jeho výroky si stručné,
ale veľmi konkrétne. Bol akoby vedúcim organizátorom ich misii.
Konštantín spolu s Metodom sa stali prvými tvorcami a zakladateľmi
písomnej kultúry veľkomoravskej a slovanskej. Vytvorili prvé
slovanské písmo, vypracovali prvý spisovný jazyk slovanský,
preložili sv. Písmo, liturgiu, právne a iné texty.
Cyril bol autorom pôvodných básnických diel skvelej úrovne a
zaviedol slovanský jazyk do bohoslužieb(lingua vetero slavica).
Touto činnosťou Cyrila a Metoda boli Slovania povýšení medzi
„veľké“ národy. Tak boli postavení Slovania na úroveň Grékov,
Rimanov, Arménov, Gruzíncov... a iným národom starých kultúr. Sv.
Cyril Konštantín filozof zomrel v Ríme 14. februára roku 869 vo
veku 42 rokov. Je pochovaný v rímskej bazilike sv. Klementa. Dielo
našich vierozvestov prerástlo hranicu času a dodnes trvale obohacuje
kultúru slovanskú, európsku a ľudskú.
Zásady kresťanského života prenikali do našich zemí z nemeckého
západu už pred príchodom našich slovanských apoštolov. Títo
hlásatelia prichádzali k nám s latinskou liturgiou, možno zo
Salzburgu a Rezna, zásady viery Kristovej vysvetľoval rečou, ktorej
prostý ľud nerozumel.
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Pýtali sme sa pátra Rastislava Kršáka SVD.
Môžeš sa nám predstaviť a povedať pár slov o tom, ako a kedy si
sa dostal do PNG(Papua Nová Guinea)?
Pochádzam z Topoľčian. Vysvätený som bol v
roku 1999 v Nitre. Do PNG som sa vlastne
dostal už 2 krát. Najprv to bola známa
verbistická misijná prax OTP v rokoch 1992-94.
Po štúdiách v Írsku som v rokoch 1996 - 2002
pracoval na rôznych miestach na Slovensku.
Druhý krát som sa do PNG vrátil koncom
novembra 2002 a pracujem tam až doteraz.
V čom spočívala Vaša práca v PNG?
Prvé 3 roky som sa venoval bežnej farskej pastorácii. Postupne som
sa zapájal s jedným hnutím do procesu vytvárania nových štruktúr a
modelov pastorácie. Hlavne išlo o to, aby evanjelizácia mala aj istý
pastoračný program na rok, 5 rokov a podobne. Hlavnou úlohou bolo
trénovať nových laických pastoračných spolupracovníkov. Ďalšou
dôležitou úlohou bolo pravidelné vyhodnocovanie pastoračných
aktivít a prispôsobovanie pastorácie potrebám veriacich i neveriacich.
Čo najviac trápi mladých ľudí na PNG?
Nezamestnanosť. Dnes už mnohí mladí majú stredoškolské a niektorí
aj vysokoškolské vzdelanie, ale sa len bez zmyslu potulujú po
dažďovom pralese. Z toho potom vyplývajú ďalšie problémy: AIDS,
mnohé násilnosti, kriminalita. Často budia dojem, že chcú len peniaze
a mať sa dobre.
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Pociťovali ste pri svojej práci nejaký rozdiel medzi ľuďmi v meste a
na vidieku?
Vidiecky ľudia žijú podľa svojho tradičného kmeňového života. Ľudia
v meste sú na jednej strane autonómnejší od kmeňa, ale kmeňový
príbuzní ich tam často navštevujú a chcú od nich peniaze. Odmietnuť
takúto požiadavku sa nesmie, inak sú z toho následky.
Inak mestský život je síce veľmi lákavý – obchody, elektrina a iné
výhody, ale ak človek nie je zamestnaný a nemá stály príjem, tak v
meste sa dá žiť len z kriminality.
Cítili ste sa počas svojej pastorácie ďaleko od Slovenska podporu
svojich rodákov?
Rozhodne áno. Spomínam si na chvíle, keď som prosil o modlitby
hlavne v októbri – Mariánskom a misijnom mesiaci - a cítil som veľkú
duchovnú podporu. Sem tam mi rodáci pomohli aj materiálne –
hlavne lieky a ružence.
Na chvíle strávené v PNG sa určite nedá ľahko zabudnúť. Bolo
pre Vás lúčenie ťažké?
Jednou vetou – veľmi ťažké. Dúfam, že sa tam ešte vrátim...
Povedzte, či ešte tam žijú ľudožrúti, a ak áno čo ich k tomu vedie?
Aj na Slovensku máme veľa ľudožrútov. Nie síce fyzicky, ale určite
duševne a duchovne. Je to pravda, že domorodci ľudí jedli, ale
zvyčajne to bolo v procese obetovania duchom za dobré počasie,
alebo v procese poníženia nepriateľského kmeňa, alebo v procese
uzdravovania kmeňa od veľmi zlých chorôb. Nestával sa to však často
a už nie preto, že by bol niekto hladný a zgustol si na niekom.
Pátrovi ďakujeme za rozhovor, prajeme mu skoré uzdravenie a
nech ho Pán naďalej sprevádza na novom pôsobisku.
8

1. Z pohľadu organizátora, myslíte si že tento ples spĺňa
predstavy, ktoré ste si vytýčili pri organizovaní 4. ročníka?
2. Chystáte sa pripraviť aj ďalší ročník?
1. Tento ples organizujem už 4. rok a
myslím, že každým rokom je úroveň
vyššia a vyššia. Naše farnosti boli dlhé
roky spojené a tak tu aj napriek
rozdelenia existuje mnoho väzieb medzi
farníkmi Leopoldova a Červeníka. Našou
úlohou je každoročne spojiť sily
a pripraviť farský ples, na ktorom sa
môžeme stretnúť a príjemne zabaviť.
A myslím, že to sa nám darí.
2. Samozrejme. Už sme si stanovili i dátum pre budúcoročný Farský
ples. Tešíme sa na vás o rok, 25. február 2011.
Margaréta Vozáriková(organizátorka)

Ceny do tomboly venovali nasledovní sponzori:
Reštaurácia Miháliková, p. Radošovská, p. Hesko,
Vozáriková, JAVYS, PAUMA, PD Radošinka Veľké
Ripňany, Mariánske noviny, železiarstvo v Leopoldove,
Peter Havrlent, mäsiarstvo Lukáčik – Leopoldov,
p. Blašková, M. Ješko, Kníhkupectvo Hlohovec a mnohé
iné predajne v Hlohovci a v Trnave .
Omšové víno na stoly daroval pán farár Kučera
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1. Nie sme v kontakte
s hudbou. Veľmi sa
cítime dobre.
2. Áno
3. Áno, kvôli tomu sme
prišli.
4. Niečo, čo by nás
potešilo(maličkosť), tombolové lístky kupujeme pravidelne,
nemusí to byť veľká vec, môže aj malá.
Manželia Bielikoví
1. Veľmi dobre, som prekvapená ešte
som nebola na takomto plese. Páči
sa mi hudba, že hrajú pre nás.
2. Prvý aj posledný, už máme 70 rokov,
asi nie.
3. Áno, hrajú pre nás.
4. Nemáme také šťastie, hocičo by nás
potešilo, ak nie tak pôjdeme šťastný
domov.
Modleníčka z Ratkoviec

1.
2.
3.
4.

výborné
samozrejme
skvelá
nerozmýšľal som nad tým

Kňazská rekolekcia
Pôvodný význam slova „rekolekcie“ je
pravidelné stretnutie tých, ktorí absolvovali
duchovné cvičenia.
Každý mesiac sa kňazi Trnavskej diecézy
stretávajú po dekanátoch na rekolekciách mesačnej duchovnej obnove, aby sa lepšie
spoznali, povzbudili sa príkladom
spolubratov vypočuli si povzbudenie a
informácie otca biskupa. A tak v našej
farnosti sa kňazi stretli vo farskom kostole
pod vedením diecézneho biskupa Mons. Róberta Bezáka.
Stretnutie kňazov v jednotlivých farnostiach je vždy veľkou
udalosťou pre veriacich a spoločenstvo miestnej Cirkvi.
Obyvatelia obcí a miest vidia, že kňazi sa stretávajú a
spoznávajú mnohých iných kňazov – duchovných otcov
jednotlivých farnosti. Po dobrom obede sa všetci rozišli do
svojich farností za svojimi povinnosťami. Rekolekcia v našej
farnosti bola spojená s vysviackou kostola.

Rok kňazov
Čo pre Vás znamená kňazstvo?
Dlho som rozmýšľal čo pre mňa znamená kňazstvo, ale
nakoniec som prišiel k záveru, že kňazstvo pre mňa znamená
splnenie môjho veľkého sna, ktorý som mal od detstva
(pán farár, Bučany)

Cibuľa
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Myšlienka nielen pre dospelých
Keby som vedel, že je to posledný raz, čo sa na teba
pozerám, keď zaspávaš, prikryl by som ťa starostlivejšie.
Poďakoval by som sa Pánovi za tvoj vzácny život. Chvíľu by
som ťa pozoroval, ako spíš.
Keby som vedel, že je to posledný raz, čo ťa odprevádzam
až k dverám, keď odchádzaš, pobozkal a objal by som ťa
a zavolal by som ťa späť, aby som to urobil ešte raz.
Keby som vedel, že je to posledný raz, čo počujem tvoj
hlas, vypol by som televízor, odložil noviny a venoval by som ti
celú svoju pozornosť. Zapamätal by som si farbu tvojho hlasu
a jas tvojich očí.
Keby som vedel, že je to posledný raz, čo ťa počujem
spievať, zaspieval by som si s tebou a prosil by som ťa, aby si
zaspieval ešte raz.
Keby som vedel, že je to posledný raz, čo som s tebou, bol
by pre mňa dôležitý každý okamih. Nestaral by som sa o riad,
o dvor, ani o účty. Keby som vedel, že je to posledný raz, chcel
by som byť s tebou navždy.
Keby som vedel, že je to posledný raz, čo sme spolu, chcel
by som ti spraviť radosť. Uvaril by som ti tvoje obľúbené jedlo,
zahral by som sa s tebou tvoju obľúbenú hru. Vzal by som si
deň voľna, aby som mohol byť len s tebou. Pripomenul by som
ti aký si pre mňa dôležitý. Povedal by som ti, ako veľmi túžim,
aby si sa dostal do neba. Povedal by som ti, aby si sa nebál, ale
aby si bol silný, so smiechom by sme spomínali na to pekné čo
sme spolu prežili.
Keby som vedel, že je to posledný raz, čo sme spolu, čítal
by som ti z Biblie a pomodlil by som sa s tebou. Poďakoval by
som Pánovi za to, že sme sa stretli, a za to, že sa o nás tak
úžasne stará.
Keby som vedel, že je to posledný raz, čo sme spolu, plakal
by som, lebo by som s tebou túžil stráviť viac času.
Keby som vedel, že je to posledný raz...
Vôbec neviem, kedy to bude posledný raz. Pane, pomôž mi,
aby som ukázal svoju lásku všetkým ľuďom, ktorí vstúpili do
môjho života. Môže to byť posledný raz, čo sme spolu...
10

Uč sa tancovať, inak anjeli v nebi nebudú vedieť čo si
majú s Tebou počať.
(sv. Augustín)
Dňa 5. februára 2010 sa už po štvrtýkrát konal farský ples v
Červeníku. Ples sa konal v priestoroch v reštaurácii u Mihálika. Ples
bol slávnostne otvorený príhovorom miestneho pána farára Kučeru,
ktorý zaprial všetkým príjemnú zábavu a následne bol ples otvorený
prvým spoločenským tancom – viedenským valčíkom. Celý večer do
rytmu hrala skupina Milkivej. Predávali sa aj tombolové lístky, a keď
sa priblížila polnoc každý s nádejou a očakávaním počúval, či sa mu
náhodne neušla jedna z cien. Hlavnú cenu televízor vyhrali manželia
Dusíkoví, ktorí vychovávajú 4 adoptívne deti. Rozhovor s nimi
prinesieme v ďalšom čísle. Niektorých hostí si redakčná rada
dovolila osloviť na krátke interview:
1. Ako sa na plese cítite a zabávate?
2. Zúčastnite sa aj ďalšieho ročníka, ak bude?
3. Ako sa Vám páči hudba, vyhovuje Vám tento štýl na takýto
ples?
4. Čo by ste chceli vyhrať v tombole?
1. Cítime sa veľmi dobre. Prostredie,
nálada...OK. Sme veľmi spokojný,
hudba veľmi dobrá.
2. Určite áno. Veľmi sa teším.
3. Áno, hudba je veľmi dobrá.
4. Potešila by hocijaká maličkosť.
Anna Sobotová
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