Organ v našom kostole
Organ je jednoduchý,ale jeho zvuk je príjemný. Postavil ho
K. Neusser- Nový Jičín. Má 7 živých registrov a dolu 3 spojky
ovládateľné nohami. Je mechanický. V najstarších kanonických
vizitáciach sa nespomína. Je teda neskoršieho pôvodu. Pochádza až
z polovice 19.storočia. Čo je na organe zaujímavé je po 1. jeho
skvostná skriňa. Je krásne vyzdobená, delená na 2 časti a jej predná
stena je rozdelená polkruhovitými oblúkmi. Na vrchole je ukončená
trojuholníkovým útvarom , v strede prerušený krížom. Je to
dominanta organa. Symbolizuje Najsvätejšiu Trojicu a Kristov kríž,
ako centrálne jestvovanie činnosti Boha. Po
2. je zaujímavý kryt organa, kde zapisovali
organisti z dlhej chvíli, alebo z depresie
svoje zápisky. Je tam okrem iných zápis
organistu a riaditeľa školy Antona
Šmeringu :" Za 40 rokov skúsil som,že na
našom ľude je len škrupina náboženstva.
Včas pokušenia podvodu i tá škrupina
odpadne. Málo rovných a duševných ľudí
nájdeš."Tento riaditeľ a vynikajúci
organista účinkoval v Červeníku od 16.5 1891 do roku 1934. Ešte
azda niekoľko tajomstiev skrýva náš organ. O tom však nabudúce.
isté je,že má budúcnosť a bude v našom kostole dlho znieť jeho
velebný hlas na väčšiu česť a slávu Najsvätejšej Trojice a nášho
Pána Ježiša Krista.
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Úvodník
Milí farníci,
a tak máme znova krásne a radostné
veľkonočné sviatky. Čo je ich podstata?
Je to zásadný obrat našich životov, posun
k absolútnemu Dobru a Láske.
Je to naša budúcnosť i prítomnosť – Ježiš
zmŕtvychvstalý. Ako sa máme zachovať
k tejto udalosti? Odpoveď dáva príbeh
zo stredného Povolžia z Ruska. Ešte za cárskeho režimu Aljoša,
chudobný mužík robotoval na poliach statkára Jefremeja.
Bol to lakomec. A tak, aby mal čo najväčšie zisky a výnosy, zakázal
Aljošovi chodiť v nedeľu do kostola, aby vraj pracoval a podaromne
nejedol jeho chlieb. Aljoša žalostil, ale vynašiel sa. Spieval si kostolné
piesne a tak pracoval celú nedeľu. Statkár sa nazlostil a rozkázal
Aljošovi zalepiť ústa. Dumal Aljoša čo robiť a potom zapálil sviecu a
pripevnil ju k pluhu, ktorým oral. A mal nedeľu. Statkár zúril: „Zasa
ma ten žobrák dobehol!“ Zakázal všetky sviece a odobral Aljošovi
polovicu jedla. Ale ten sa nevzdal. Modlil sa srdcom a jeho oči
nadobudli zvláštny, radostný jas. „Čo ti je k smiechu?“, pýtal sa ho
statkár. „Som plný radosti, Kristus vstal z mŕtvych, vaše blahorodie“,
odpovedal Aljoša. „On mi dáva silu a radosť, ktorá sa nedá zničiť.“
Pochopil statkár, že prehral a od hnevu mu puklo srdce. A to je
odpoveď. Ako sa postaviť ku vzkriesení:
1. Srdcom – to vám vždy odpovie kde smerovať-k Ježišovi.
2. Rozumom – ten, ak je múdry, ide priamo-k Ježišovi.
3. Dušou- tá túži po Bohu, lebo ON ju stvoril a ide k Ježišovi.
Celou svojou bytosťou a podstatou. Potom môžu hromy a lesky biť,
tresky a plesky vyť. My budeme pre Krista s ním večne žiť.
Váš farár
2

Pri konci nášho časopisu, by sme Vám chceli ešte
predstaviť pani kuchárku – cukrárku Janku Malovcovú,
ktorá do kostola upiekla veľkonočného baránka, ktorý
nám skrášľuje bočný oltár.
Varíte a pečiete radi alebo je to Vaše
zamestnanie?
Varím a pečiem rada a je to zároveň moje
zamestnanie.
Čo najradšej varíte a pečiete?
Najradšej varím čo deti zjedia a najradšej
pečiem koláče, hlavne v práci.
Čo Vás viedlo k tomu, aby ste piekli takýchto krásnych
baránkov?
Tým, že človek rád pečie, tak ma teší konečný efekt. Napĺňa ma
to a mám radosť z toho, že môžem potešiť iných.
Prezradíte aj recept na veľkonočného baránka?
Cesto: 6 vajec, 30 dkg práškového cukru, 36 dkg polohrubej
múky, 1 prášok do pečiva, 1 vanilka, 1 dcl vody, 1,5 dcl oleja, 5
dkg posekanej čokolády(hrozienka). Vyšľahanú hmotu vlejeme do
vymastenej a múkou vysypanej formy. Pečieme v rúre na 180ºC
asi 40 min. Po vychladnutí´, barančeka spojíme nutelou alebo
džemom. Pripravíme si sneh z 5 bielkov a 25 dkg kryštálového
cukru, ktorý vyšľaháme nad parou a zdobíme nim barančeka.
Necháme voľne zaschnúť.
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Úloha 2: Ak spojíš body od 1 do 72, zistíš, čo robí dieťa na obrázku.
Potom obrázok vymaľuj.
Slávnosť
Biely dníček, biely deň,
u slnka sme boli preň.
U vetríka – fujaristu
nôtu sme si vybrali
a tú nôtu všetky vtáky
na oslavu pískali.

Správy z farnosti
Počas pôstneho obdobia si konali krížovú cestu rozličné skupiny
z farnosti. Birmovanci, mládež, miništranti, žiaci 3. ročníka, členky
sv. Ruženca, ženy – mladé matky. Bola to vydarená akcia, ktorá
zaujala farníkov. Na krížovej ceste ich bolo aj 200.
Veľkonočná spoveď bola v Červeníku vo štvrtok 25. marca.
Vykonalo si ju asi 500 veriacich. Chorých, ktorí sa spovedali
vo svojich príbytkoch bolo 30.
Páter Ivan Flimel oslávil 50. narodeniny u nás sv. omšou. Zúčastnili
sa jej 3 kňazi a asi 300 veriacich. Po sv. omši bola hostina
u Mihálika pre 50 hostí. Medzi nimi boli aj 3 čelní predstavitelia
arcidiecézy. P. arcibiskup Bezák, p. generálny vikár Zemko a
riaditeľ ABU p. R. Bazala.
Pánu arcibiskupovi sme položili otázku.
Čo pre Vás znamená kňazstvo?
Každého človeka aj kňaza a biskupa je žiť v blízkosti narodeného,
umučeného, vzkrieseného Krista.
V sobotu 27.3. si skupina mužov vykonala duchovnú obnovu
pod vedením Mária Tomášika zo spoločenstva pri Dóme sv. Martina
v Bratislave. Asistent Juraj Konc, kapucín tiež z Bratislavy.
Martin Šabo, rodák z Červeníka, redemptorista – odchádza
z kláštora na prax za väzenského kaplána do basy v Ilave.
Z Leopoldova odchádza pravdepodobne p. kaplán za farára.
F.ú. Leopoldov vidí riešenie v pripojení Červeníka ku Leopoldovu,
aby táto farnosť mala vždy aj kaplána.
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Na Popolcovú stredu prijalo vo farnosti popolec vyše 500 ľudí.
F.ú. Požiadal MF SR o dotáciu pre prestavbu farskej budovy.
Zbierka na rozšírenie sakristii dosiahla 70 000 Sk(2320 EUR). Pán
Boh zaplať
Počas veľkonočných sviatkov prebieha v kostole výstava kraslíc a
figúrok zo šúpolia od pani Radošovskej. Všetko veľkonočné
motívy. Vynímal sa veľkonočný baránok, ktorý upiekla p. kuchárka
z MŠ. Raritou bolo pštrosie vajce, na ktoré zubárskou pílkou
nakreslila p. Valová z Drahoviec veľkonočného baránka.
Dňa 2. mája príde do nášho kostola spevácky zbor Melódia z
Považskej Bystrice. Vystúpi pri sv. omši o 11 hod.
Pripomíname:
1. sv. prijímanie, ktoré bude 16. mája o 10:30 hod.
birmovka 22. mája o 10 hod. Birmovať bude p. arcibiskup Bezák.
Pozývame deti a mládež na púť do Marianky 29. mája. Prihláste sa
v sakristii. Autobus je zadarmo. Odchod o 8 hod. od kostola.

Milé deti,
niektoré sa už usilovne pripravujete na prvé sväté prijímanie.
Mamka malej Lucky sa ma opýtala na sedem sviatostí. Vymenovala
som ich, hoci nie v presnom poradí, ale dôležité je, že som si
oprášila svoje vedomosti. Spolu je ich sedem – krst, birmovanie,
Eucharistia, pokánie, pomazanie chorých, posvätný stav,
manželstvo. V katechizme katolíckej cirkvi, ktorý nájdeme aj na
internete, som sa o týchto sviatostiach dočítala viac. Sviatosti
Nového zákona ustanovil Pán Ježiš a dotýkajú sa všetkých
dôležitých chvíľ života kresťana. Určujú vznik a rast viery
kresťanov, uzdravenie a poslanie. Eucharistia má ako „sviatosť
sviatostí“ medzi ostatnými sviatosťami jedinečné miesto: „Všetky
ostatné sviatosti sú zamerané na ňu ako na svoj cieľ.“ Určite sa na
slávnosť, na ktorú Vás pozýva Pán Ježiš, veľmi tešíte. Horšie je to s
nami dospelými. Čím menej sme Božími deťmi, tým viac vidíme
cieľ, zmysel i obsah života v niečom inom. Preto prvoprijímajúcim
deťom i všetkým deťom, aj dospelým prajem, nech sa Ježiš pre
nás stane chlebom, ktorý nás pevne spojí s nebom.
Úloha 1: Nezabudnite zablahoželať mamulienkam ku Dňu
matiek. Pripomenie Vám ho aj takéto bludisko.

Pri slúžení sv. omši v Zeleniciach, pánu farárovi Kučerovi pri
otváraní bohostánku spadla na hlavu záclonka. V Žiline dal vyrobiť
záclonku na zákazku v hodnote 30 EUR.
Dňa 10.4. sa uskutoční púť mužov do Šaštína. Záujemcovia
prihláste sa v sakristii.
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Symbolika Veľkej noci v Červeníku

Výzva
rodinám
Milí čitatelia !
V posledných rokoch sledujeme ako sa stavia naša spoločnosť k
úlohe rodiny. Všeličomu sa možno v živote naučiť z kníh. Na
rozličné profesie a životné povolania sa človek musí obyčajne dlho
pripravovať štúdiom a praxou. Výchova detí patrí nesporne k
jednému z najťažších umení. Pritom ide o veľmi delikátnu
záležitosť s ďalekosiahlými dôsledkami nielen pre jednotlivca ale
pre celú ľudskú spoločnosť. Stav spoločnosti je vždy verným
obrazom výchovy mladej generácie. Každá ľudská bytosť pre svoj
prirodzený vývoj potrebuje rodinu. Rodinu, ktorá ho prijala,
sprevádza, miluje a ktorá spolupracuje na rozvoji všetkých svojich
ľudských rozmerov. Pýtame sa, aká je úloha otca a úloha matky v
dnešnej rodine podľa Vás, aby rodina dosiahla tento cieľ? Vaše
názory k téme, môžete vyjadriť písomnou formou a odovzdať do
konca mája, do schránky v kostole. Prosíme všetkých, ktorým
rodina nie je ľahostajná: mladých, manželov, rodičov, starých
rodičov a všetkých, zapojte sa a prispejte svojim názorom.
Ďakujeme všetkým za ochotu podeliť sa so svojim názorom.
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Pred Zeleným štvrtkom išli dievčatá do hája na bršlen, z ktorého vili
vence. Tie ozdobili kvietkami z krepového papiera – pre Pannu Máriu
bola farba modrá, pre Pána Ježiša biela.
Týmito vencami a kvietkami vyzdobili všetky sochy(Trojičky,
Sv. Rodina, kríže) na Zelený štvrtok. Na Veľký piatok skoro ráno
po rozvidnení chodili ženy sa modliť – obišli všetky sochy a kríže
v dedine a pri každom sa pomodlili na pamiatku bolestného umučenia
Pána Ježiša, ktoré ho čakalo na Veľký piatok.
Vyvrcholením slávenia Veľkej noci bolo Vzkriesenie – slávnosť sa
konala nielen v kostole, ale bola aj veľká procesia, na ktorej sa
zúčastnili všetci obyvatelia obce. Dievčatá a ženy vyzdobili nosidlá,
v ktorých boli umiestnené sochy Panny Márie a Božského Srdca Pána
Ježiša. Každé dievča si tiež vyšilo monogram na stužku, tie boli
pripevnené na vrchu nosidiel.
Pri sprievode obcou niesli dievčatá sochu Panny Márie, chlapci sochu
Božského Srdca Pána Ježiša a každé dievča držalo svoju
monogramom označenú stužku. Bolo to veľmi pôsobivé a krásny bol
pohľad na pekne vyobliekané „vyšikuvané“ dievčatá v krojoch.
Deti niesli pri procesii symboly umučenia Pána Ježiša – tŕňovú
korunu, prúty, ktorými šľahali jeho zmučené telo a ďalšie.
Takúto symboliku nám priblížila výstavka, ktorú sme mohli vidieť
vďaka ženám z Červeného kríža – M. Halásovej, V. Šokovej,
M. Dekanovej, M. Charvátovej, G. Juhovej, počas Kvetnej nedele za
čo im ďakujeme.
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Aký je svet a ľudia v ňom?
Žijeme vo svete, v ktorom je príliš veľa problémov a zdá sa nám, že
mnohé z nich sa vôbec neriešia alebo v súčasnej dobe sú
neriešiteľné.
Médiá nás každodenne ohromujú informáciami o miliónoch ľudí,
ktorí hľadajú alebo od hladu umierajú.
Vznikajú problémy s alkoholizmom a drogami. Narastá násilie v
spoločnosti a v rodinách, ktoré sa často rozpadajú. Rozvodovosť
dosahuje desivý nárast.
Toto nás priamo núti pozerať skepticky na všetko. Zanikajú
tradície, spoločenská morálka upadá. Vnucuje sa nám priamo názor,
že svet nebol nikdy taký skazený a zlý, ako teraz. Ako je svet
svetom, podobné názory mala vždy staršia generácia na mladšiu
generáciu a svet bol kedysi lepší, ako teraz(tzv. Generačný
problém).
V akom svete to vlastne žijeme? Je až taký zlý a môže byť v tejto
dobe človek šťastný? Akí ľudia v ňom žijú, zlí alebo dobrí?
Zaiste si pamätáte starú slovenskú rozprávku o chorom kráľovi,
ktorému akýsi veštec poradil, že ak si oblečie košeľu šťastného
človeka vyzdravie. Kráľ rozkázal svojmu radcovi, aby sa vybral do
sveta a našiel šťastného človeka, aby kúpil od neho košeľu. Po
dlhom hľadaní radca konečne našiel chudobného drevorubača,
ktorý tvrdil, že je šťastný. Ten, ale nemal vôbec košeľu. Potom kráľ
poslal iného radcu, aby našiel aspoň jedného skutočne dobrého
človeka. Aj tento hľadal medzi ľuďmi, ale jeho predstavy o
skutočne dobrom človeku nikto nespĺňal. Vrátil sa smutný a
oznámil kráľovi: „Pane urobil som všetko, čo si mi rozkázal, ale
skutočne dobrého človeka som nenašiel. Všetci sú zlí, egoisti a
ničomníci.“ Kráľ poslal tretieho radcu, aby mu našiel a priviedol
naozaj zlého človeka. Aj tento radca sa snažil poctivo splniť úlohu.
keď sa vrátil sám, oznámil kráľovi: „Pane stretol som veľa ľudí, ale
takého som nenašiel. Ľudia sú ako slepí, neopatrní, pomýlení alebo
6

Mamičke k sviatku
Mesiac máj
Ponáhľajte sa
je v plnej paráde,
vy dcéry, synovia,
odkvitli už
vaše mamky vám
všetky stromy v záhrade. s radosťou dvere otvoria.
Aj vtáčiky
Poďakujte sa im
veselo štebotajú,
za starostlivosť,
z jarného slniečka
za lásku,
veľkú radosť majú.
ktorej nikdy nie je dosť.
Máj, mesiac lásky
Zvädol mi už ten
aj Panny Márie,
najkrajší kvet,
natrhajme pre ňu
odišiel navždy,
biele ľalie.
cesty späť niet.
Aj naše mamky
Ľúbim ťa mamička
v máji sviatok majú,
z celého srdiečka,
od svojich detí
k tvojmu sviatku
vrúcny bozk čakajú.
posielam ti vrúcny bozk,
hore do nebíčka.

Máj lásky čas – čo by mali snúbenci vedieť, keď idú prijať
sviatosť manželstva?
Ako manželia by mali mať:
- dobrú hlavu, pretože ju často
stratia,
- dobré zuby, pretože musia často
kadečo prehrýzť,
- dobrý chrbát, pretože toho musia
často veľa uniesť,
- dobrý žalúdok, pretože musia
často stráviť tvrdé sústa,
- dobré nohy, pretože ich často tlačia topánky hneď na mnohých
miestach.
15

Boh, že je to jeho vôľa. Potom sme sa stali profesionálnymi rodičmi
pre 2 dievčatá. Je to už 3,5 roka, čo máme 4 deti.
Kedy prežívate radosť s deťmi a čo Vám dávajú v živote?
S deťmi sme vždy po ich príchode z DD prežívali veľa bolestí a
starostí, ktoré si so sebou priniesli. Vždy bol najťažší pri každom
dieťati prvý rok, kým sme si na seba zvykli, a kým ustúpili ich
problémy z psychickej deprivácie. Najväčšiu radosť sme vždy
prežívali, keď sme si uvedomovali, že niektorý problém ustúpil, a že
nás deti prijímali ako svojich rodičov a stále nám vyznávajú lásku, že
sú šťastné, že žijú v našej rodine.
Odkaz pre manželov, ktorí nemôžu mať deti a chcú si adoptovať!
Prijať cudzie dieťa do rodiny je veľmi ťažký krok v živote. Nikdy to
nie je to isté ako mať vlastné dieťa. Ale ak sú manželia pripravení
prekonávať problémy a spolupracujú s odborníkmi, ktorí im môžu
pomôcť, potom radosť a šťastie, ktoré deti do života prinesú sú oveľa
väčšie ako starosti a problémy. Vždy sme si do nášho manželstva
pozývali Pána Boha. A Veríme, že spolu s ním môžeme dobre
vychovať i naše prijaté deti.
Ďakujeme za rozhovor

Pravou kresťanskou bohoslužbou je láska. (Benedikt XVI.)
V živote, ako viete, nemá cenu chýr, ktorý sa získa, ani veci, ktoré
vidno, ale láska, s ktorou sa plní Božia vôľa. (Ján XXIII.)
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hlúpi. Aj keď majú chyby, zdá sa mi, že je v každom z nich čosi
dobré. Našiel som aj takých, čo vraveli o sebe, že sú zlodeji alebo
vrahovia. Aj títo mali čosi dobré v sebe, veď neklamali, hovorili o
sebe pravdu a to je dobrá vlastnosť, hovoriť pravdu.
A teraz niečo zo súčasnosti. Videl som skupinku mládencov sedieť
na terase miestneho pohostinstva, ako sledovali istého mladíka,
ktorý sedel pri jednom stole sám. Jeden z nich utrúsil poznámku:
„Tamten je určite lenivec. Zdá sa mi, že tu vysedáva temer celý deň,
určite sa mu nechce robiť.“ Druhý poznamenal: !To je zaiste
voľajaký sukničkár, pozrite, ako sa obzerá po okoloidúcich
dievčatách, isto ich chce obťažovať.“ Posledný z nich, azda
najmúdrejší ich zahriakol: „Netrepte tu, veď tento chlapec možno
celý deň pracoval a teraz tu zaslúžené odpočíva.“ Čo k tomu dodal,
o tom mládencovi čo tam sedel sám sa nedá veľa povedať, ale o
tých troch hodnotiteľoch možno povedať dosť. Prvý bol lenivec,
druhý možno sukničkár a ten tretí bol pracovitý. Každý to hodnotil
podľa seba. Z tohto prípadu je zrejmé, že ak niekto hovorí o inom,
akoby hovoril o sebe.
Z tejto udalosti a z tej spomenutej rozprávky som chcel naznačiť, že
neexistujú čisté typy ľudí. Ľudia majú aj dobré, ale aj zlé vlastnosti.
Vždy je lepší aj pre nás, ak hľadáme na iných skôr tie dobré
vlastnosti. To isté môžeme povedať aj o svete, v ktorom žijeme.
Optimizmus je oveľa zdravší, ako pesimizmus. A na koniec si
predstavte, že vypustíme do záhrady sliepky a ovečky. Sliepky sa
pôjdu hrabať na smetisko a ovečky sa pôjdu pásť na zelenej tráve.
Každý teda koná podľa svojho charakteru. Myslím, že človek má
hľadať a konať dobro, teda aj milovať svojich blížnych, čo je
základ našej kresťanskej morálky a aj predpoklad pre šťastný život.
(J. Vančo)
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Zasvätenie sveta

Božiemu milosrdenstvu
Bože, milosrdný Otče,
ktorý si zjavil svoju lásku
vo svojom Synovi Ježišovi Kristov i
a vylial si ju na nás v Duchu Svätom
Tešiteľovi,
Tebe dnes zverujeme osudy sveta
i každého človeka.
Skloň sa k nám hriešnym,
vylieč našu slabosť,
premôž každé zlo,
dovoľ, aby všetci obyvatelia zeme
zakúsili Tvoje milosrdenstvo,
aby v Tebe, Trojjediný Bože,
vždy nachádzali prameň nádeje.
Večný Otče,
pre bolestné umučenie
a zmŕtvychvstanie Tvojho Syna,
maj milosrdenstvo s nami
i celým svetom!
Amen.

Prvoprijímajúcim deťom
V nedeľu 16. mája je v našej farnosti prvé sv. prijímanie.
Prvoprijímajúce deti prvýkrát príjmu živého Krista. Bude to jeden
z najkrajších dní v ich živote a radosť s nimi budú prežívať rodičia,
krstní rodičia, súrodenci, príbuzní, kňazi, katechéti. Požehnanie,
ktoré prináša Ježiš, naplní duchovnou silou nielen tieto deti ale celé
farské spoločenstvo. Istý pán chlapcovi zablahoželal: ,,Spolupracuj
s Ježišom, nikdy ho nezraď a tvoj život bude krásny ako dnešný deň...
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Rozhovor s jednou milujúcou matkou:
Na úvod sa nám predstavte.
Sme Ľubomíra a Miroslav Dujsíkovci. Manželia sme 14 rokov.
Bývame v Žlkovciach.
Opíšte pocit, keď ste zistili, že Vy ste vyhrali prvú cenu?
Na plese sa nám občas podarilo vyhrať v tombole nejakú
maličkosť. Nikdy sme ani veľmi netúžili vyhrať v niečom prvú
cenu a vždy sme si s manželom hovorili, že keď niečo chceme, tak
je istejšie, že to získame takým spôsobom, keď preto niečo
urobíme, akoby sme len čakali na nejakú výhru. A tak ako vždy
som pri losovaní prvej ceny ani nedávala veľmi pozor na
vylosované číslo. Preto bolo moje prekvapenie i radosť veľmi
veľké. Vedela som, že novému televízoru sa potešia najmä deti.
Čo Vás viedlo k tomu, že ste si adoptovali 4 deti a nie len
jedno?
Deti máme 4 a určite sme si to
v živote takto naplánovali. Syna
sme si osvojili pred 7 rokmi,
keď mal 5 rokov. Rýchlo sme
spoznali, že vychovávať ho ako
jedináčika bude ťažké, a že
veľmi potrebuje súrodenca.
Preto sme si po 1,5 roku zobrali
do pestúnskej starostlivosti
druhého syna. Boli v rovnakom veku, veľmi dobre si vychádzali a
vzájomne sa dopĺňali. Čo jednému v správaní a vlastnostiach
chýbalo, druhý mal nazvyš a tak nám sami pomáhali pri výchove,
keď sa jeden druhému prispôsobovali. Po dvoch rokoch sme si
s manželom uvedomili, že by sme ešte zvládli výchovu ďalších detí
a tak už len stačilo povedať áno na ponuku, ktorú som dostala i tak
som s odpoveďou váhala niekoľko mesiacov, kým som si nebola
istá, že je to cesta, ktorú od nás chce
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A v podstate ani oddelením z jej tela neprestávame byť jej súčasťou.
Nie všetci však máme možnosť počas nášho života okúsiť
prítomnosť matky. Spomedzi nami aj takí, ktorí vlastnú mamu
nepoznali, nemali možnosť nikdy vidieť, či cítiť jej bezpečnú
blízkosť. S však medzi nami aj takí, ktorí si túto skutočnosť nielen
uvedomujú, ale aj niečo konkrétne preto robia. A tak, keď si budeme
v máji spomínať na naše mamy, spomeňme si možno aj na tie ženy,
mamy, ktoré venujú teplo materinských dlaní a bezpečné miesto vo
svojom srdci deťom, ktoré nemali možnosť vyrastať v rodine, pri
mamke. Nemusia to byť len tie matky a ich rodiny, ktoré sa rozhodli
prijať do svojho rodinného kruhu ďalšie deti a stať sa náhradnou či
adoptívnou rodinou. Mám na mysli aj ostatné dokonca aj tie
duchovné mamy, ktoré svoj život zasvätili deťom, práci s nimi,
ktoré ich dokážu podporiť a povzbudiť, byť im dobrým príkladom.
Keď hovoríme o matkách, nemôžeme obísť ešte jednu mamu, našu
spoločnú a tou je v každom prípade samotná Cirkev, v ktorej máme
my všetci svoje neodmysliteľné miesto. Keď všetko ostatné zlyháva,
tak práve táto mama môže byť pre nás spoľahlivým útočiskom,
miestom pokoja, bezpečia. Rozmýšľal som nad nejakým priliehavým
názvom pre tieto myšlienky, ktorý by ich zároveň stmeľoval a
zostala mi v mysli rezonovať nasledovná otázka: Čo je viac ako
milujúca matka? Nájsť odpoveď nie je vôbec jednoduché, azda by sa
dalo len skonštatovať, že viac by už bola asi len milujúca rodina. Či
už v ponímaní pozemskom, kde ju tvoria naši rodičia, partneri,
súrodenci, starí rodiča, alebo v ponímaní duchovnom. Ak by sme
rodinu postavili na takéto dôležité miesto v našom hodnotovom a
sociálnom systéme bolo by namieste, aby sme jej potom venovali aj
náležitú pozornosť. A to stojí za zamyslenie, ako sa pozeráme na
rodiny v súčasnosti, ako ich podporujeme svojim správaním,
postojmi a prejavmi na verejnosti. Minimálne to stojí za to z toho
dôvodu, že pokiaľ budeme mať v blízkosti milujúcu mamu a budeme
súčasťou nejakej rodiny, v každom prípade nezostaneme sami. A to
už je dosť dobrá devíza.
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V týchto slovách je múdrosť hodná
nasledovania. A j od nás si vypočujú
nejednu reč a prijmú aj veľa darov.
Najväčší najcennejší dar však dostanú
z neba, samého Ježiša Krista, ktorému
sľúbia priateľstvo. Dávajme svojim
životom dobrý príklad týmto deťom,
aby v ich srdciach horela túžba po
Ježišovi a vzmáhala sa ich viera.
Pripomínajme im aj ich sľub, aby
nezabúdali na Ježiša a boli jeho dobrými a spoľahlivými kamarátmi.

Prijatie sviatosti birmovania sa blíži...
V našej farnosti tohto roku príjme z rúk otca biskupa sviatosť
birmovania 45 kandidátov. Vieme, že mnohí naši mladí si ani
neuvedomujú, čo so sviatosťou „kresťanskej dospelosti“
prijímajú.
Chlapci a dievčatá, kandidáti na sviatosť birmovania!
Prvým predpokladom mať živé spoločenstvo s Duchom svätým
je viera, poslušnosť a vernosť Duchu svätému, ktorý k nám hovorí cez naše svedomie, cez Božie slovo a náuku Cirkvi.
Vo sviatosti birmovania dostanete dar Ducha svätého. Ak s ním
budete spolupracovať, objaví sa vo Vašom živote ovocie Ducha
svätého. V liste svätého apoštola Pavla Galaťanom (6,5, 22-23a)
čítame:
„Ale ovocie Ducha svätého je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť a zdržanlivosť.“
Všetci túžime po takýchto hodnotách. Žiaľ, máme skúsenosti so
skutkami tela, ako ich vymenúva svätý Pavol v liste Galaťanom
(5,19-21a). Hovorí:
„A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť,
modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy,
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zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné.“
Iste sa bránime pred takýmito
skutkami. Ak nebudeme spolupracovať
s Božou milosťou, objavia sa v našom
živote skutky tela pre našu vlastnú
škodu.
Zachovajte si vernosť Duchu
svätému, lebo On je zárukou, že sa
vo Vašom živote objaví Jeho ovocie.
Aby sa Vám to darilo, budeme vás
podporovať modlitbami.
Modlitba za birmovancov:
Klaniame sa Ti, Duchu Svätý, opravdivý Bože, ktorý od večnosti
rovnako pochádzaš z Otca i Syna. Prosíme Ťa za kandidátov
birmovania, aby sa počas celého roka zodpovedne pripravovali
na túto sviatosť. Nevzďaľuj sa od nich a chráň ich pred každým
hriechom.
Pán Ježiš hovorí: „Ja som vinič, vy ste ratolesti, kto ostáva vo mne a
ja v ňom prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“
Ó, Duchu svätý, pomáhaj im v tejto príprave. Osvecuj a vyučuj
ich rozum. Daj, aby vždy a všade plnili Božiu vôľu. Amen.
Svätá Terezka od malého Ježiška povedala o sviatosti birmovania
tieto pekné slová:
„S veľkou starostlivosťou som sa pripravila na návštevu
Svätého Ducha. Nemohla som pochopiť, že sa tak málo
starostlivosti venuje prijatiu tejto Sviatosti Lásky. Že sa jej
nevenuje viac pozornosti. Ach, aká šťastná bola moja duša! Ako
apoštoli očakávala som prisľúbeného Tešiteľa. Tešila som sa, že
čoskoro už budem dokonalou kresťankou a moje čelo bude
naveky poznačené týmto tajomným krížom. V tento deň som
prijala silu trpieť, ktorú som veľmi potrebovala, lebo
mučeníctvo mojej duše malo už čoskoro začať.“
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Máj - našej Matky
Začíname prežívať mesiac máj a s ním sú spojené aj mariánske
pobožnosti. Prečo práve tento mesiac? Cirkev vo veľkonočnom
období si pripomína aj Kristovu Matku, preniknutú radosťou zo
Synovho zmŕtvychvstania, očakávajúcu spolu s učeníkmi dar
Ducha Svätého. V preblahoslavenej Panne vidíme vzor materstva
a pomoc pri ohlasovaní evanjelia. Celá Cirkev sa modlí
Loretánske litánie, v ktorých prosí nebeskú Matku o pomoc, aby
účinne a pod jej ochranou plnila svoje poslanie. Litánie sú
umeleckým dielom, ktoré nepochádza od jedného autora. Sú
preniknuté teologickými traktátmi, mystikou, keď hľadíme na
božiu Matku ako na tú, skrze ktorú k nám prichádza spása, ale aj
neustále sprevádzanie na našej ceste životom. O rozšírenie litánií
po celom svete sa zaslúžili pápeži aj pútnici do Loreta, ktorí ich
odpisovali a propagovali. Cirkev ich uznala a stali sa nadosobnou
pobožnosťou, ktorú možno verejne sláviť. Nech je nám všetkým
Panna Mária krásnym príkladom čností a hlbokou studnicou
nábožnosti a pravej múdrosti. Nech nás sprevádza aj na našej ceste
tá, ktorá je Kristovi najbližšie v orodovaní.
Na aktuálnu tému
Čo je viac ako milujúca matka?
O mamách, mamičkách, či starých mamách sa píše často. Vždy
môžeme nájsť nejaký dobrý dôvod, prečo sa tejto téme venovať, a
nielen preto, že onedlho si budeme opäť pripomínať sviatok
všetkých mám. Mama je bytosť, ktorá nás chtiac či nechtiac
sprevádza takmer počas celého života. Je s nami pri našom zrode,
je pri nás v čase, keď po prvýkrát okúsime sladkosť pozemského
vzduchu, keď sa nám podarí náš historicky prvý krok v živote, či
prvý krok do života.
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