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1. Jeden z evanjelistov
2. Časť ruženca (10 zdravasov)

3. Mesto, v ktorom 
Ježiš premenil vodu na víno
4. Rozhovor s Pánom 
Ježišom
5. Bydlisko Ježiša 
v našom tele
6. Ježišova matka
7. Vlastnosť, ktorou 
vynikal kráľ Šalamún
8. Mesto, v ktorom Pán Ježiš 
pôsobil a zomrel
9. Jedna z 3 božských čností 
(má znak kotvy)

10. Vzťah medzi ľuďmi, 
ktorí sa majú radi
11. Jeden z rodičov
12. Jedna z božských čností
13. Otec Ježiša Krista i náš
14. Hriešnik, ktorý bol prepustený namiesto Ježiša
15. Pomocníci Pána Ježiša (12)
16. Skladal ich kráľ Dávid
17. Národ, ktorý ukrižoval Ježiša
18. Mesto, v ktorom sa narodil Ježiš
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Úvodník

Takže tu máme nové číslo našich novín. Prežívame otrasný rok či už 
prírodou alebo spoločenskými udalosťami určovaný. Globálne 
otepľovanie, zásahy človeka do prírody, zmeny myslení ľudí, 
proticirkevné nálady v Európe. To všetko nás rozčuľuje a poznačuje. 
Dvojaký meter na náboženstvo v Bruseli je zjavný. Pred pár týždňami 
belgická polícia vtrhla do sídla belg. arcibiskupa. Práve tam boli 
zhromaždení všetci biskupi. Deväť hodín ich vyšetrovali, ako 
kriminálnikov, zhabali počítače a dokumenty, prehľadali aj hroby v 
katedrále. Nenašli nič a odišli bez ospravedlnenia. Len akýsi anonym 
to spustil. Ale nadbiehanie moslimom napr. v Anglii. Počas ich pôstu 
mohli deti zostať doma, nemuseli chodiť ani na plavecký výcvik, aby 
sa náhodou nenapili vody, čo by porušilo pôst, nemuseli chodiť na 
etiku, kde sa učia aj o sexe, aby to nenarušilo dušu moslimských detí 
hriešnymi myšlienkami. Koľká dojemná starostlivosť eur. krajiny. S 
podobnými požiadavkami katolíkov sa ani nezaoberajú. Ale dosť! Aj 
u nás robili policajti raziu k františkánom v Hlohovci a v Bratislave. 
Nič nenašli, žiaden škandál sa nepotvrdil. Polícia vedela, že si to za 
vlády poloateistu Fica môže dovoliť. Ani sa neospravedlnila. Nuž, čo 
Cirkev vždy trpela a bude. Za hriechy iných. Ozaj nerozčuľuje vás 
to? Alebo to beriete zocelení komunizmom ako normálnu vec. Veď čo 
psy štekajú a karavána ide ďalej....

                                                                                           P. Kučera
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STAROBA

Nech sú požehnaní tí, čo majú pochopenie s mojou neistou chôdzou a 
trasľavými rukami. Nech sú požehnaní tí, čo uznávajú, že moje uši sa už 
musia napínať, aby zachytili slová.

Keď sa pominú letné dni a znenazdania prichádza chladnejší október, len 
tíško hľadíme okolo seba, čo sa to v prírode deje. Tá začne hýriť 
najkrajšími farbami –zlatožltá, červená, hnedá, pomaly sa vytráca zelená 
a nahrádza ju obyčajná šedá. Príroda očakáva príchod zimy. Tak nejako sa 
i človeku míňa rôčik za rôčkom, až nastáva jeseň života. Je to čas na 
spomínanie a spomienky sú pestré ako tá príroda na jeseň. V 
spomienkach sa nájdu najkrajšie prežité roky, ale aj vážne až smutné 
obdobia... ale život ide ďalej. Ak by to bolo v mojej moci, október – 
Mesiac úcty k starším - by som premenoval na Mesiac životnej múdrosti, 
lebo tá sa získava len rokmi tvrdej práce a skúsenosťami.

Človek je krásny nielen vtedy, keď má 
pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo 
zračí sa mu v oku, podľa vrások a 
bielych vlasov, podľa slov, keď ponára 
sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj 
on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia 
majú radi."

Každodenný život je popretkávaný ako vzácny koberec rôznymi nitkami; 
nitkami obyčajnými – to sú tie všedné, niekedy nekonečne dlhé dni, 
daždivé počasie, krátka choroba, či bolesť, ale sú popretkávané i zlatými 
nitkami pohody, radosti, spojenej s návštevou detí, vnúčat, ale aj 
kamaráta, či suseda. Z týchto dní čerpajte radosť a silu do tých dní 
obyčajných do dní každodenného života. 
Aj my mladí by sme si mohli dať záväzok, že aspoň 2-krát do týždňa v  
mesiaci október pomôžeme starým ľuďom, ktorí žijú okolo nás a  
odmenou pre nás bude ich dobrá rada do života.
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Cirkev existuje v ľudoch.
Človek môže stratiť svoju identitu, ale nemôže zo
seba striasť zodpovednosť.
Ježiš nevylučuje z priateľstva s ním nikoho.
Krista a Cirkev nemožno od seba navzájom oddeliť.
Výrok "Ježiš áno, Cirkev nie", ktorý bol v móde
pred niekoľkými rokmi, preto vôbec nie je zlučiteľný
s Kristovým úmyslom.
Kto ohrozuje rodinu, ohrozuje samotné základy
pokoja.
Kto sa bojí Boha, nemá strach.
Musíme nasledovať Ježiša, a nie predbiehať ho: je
to on, ktorý nám ukazuje cestu.
Násilie je nezlučiteľné s povahou Boha a povahou
duše.
Pápežstvo nevytvorilo hnutia, ale bolo pre nich
podstatnou podporou v štruktúre Cirkvi a ich cirkevným
pilierom. Pápež potrebuje túto službu a
hnutia potrebujú jeho a vzájomnosť oboch typov
misií tvorí symfóniu cirkevného života.
Pokrok môže byt len vtedy, ak slúži osobe. Ak nerastie
iba jej technická ale aj morálna schopnosť.
Pravou kresťanskou bohoslužbou je láska.
Vonkajšie znečistenie života, ktoré zažívame, je
odrazom a prejavom vnútorného znečistenia, na
ktoré veľmi málo dbáme.
                                                             Benedikt XVI.
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Udalosti v našej farnosti

S radosťou Vám oznamujeme, že sa nám úspešne podarilo spustiť 
internetovú stránku farnosti Červeník. Na tomto mieste sa môžete 
dočítať o aktuálnom dianí v našej farnosti. Chceli by sme sa aj 
poďakovať pánovi Ing. Ľubomírovi Vrľákovi a pánovi Bc. 
Tomášovi Drgoňovi za urobenie tejto stránky úplne zadarmo. Pán 
Boh zaplať! 

www.cervenik.fara.sk
www.farnostcervenik.sk

Na 3. ročníku miništratského turnaja vo 
futbale prišlo vyše 150 miništrantov zo 
7 farností. Vytvorili 13 družstiev 
v 2 kategóriach. V oboch si prvenstvo 
odniesli miništranti z Červeníka. Turnaj 
sa konal v Červeníku. Pár nadšencov, 
pod vedením p. Ješkovej a manžela 
pripravili skvelé pohostenie. 
Koláčov bolo menej (kostolným cukrárkam sa už toľko nechce 
vypekať, akcii je mnoho).

Te Deum bolo v kostole na záver škol. roka. Prišlo asi 70 detí aj s 
pár učiteľmi. 

Do kostola nastúpila nová kostolníčka p. Dadíková, ktorá sa 
inteligentne a okamžite ujala funkcie. Nerobí s tým problémy.

Z Červeníka 30 detí a 4 vedúci sa zúčastnili letného tábora na chate 
Homôlka - Valaská Belá. Prišli odtiaľ nadšení, po týždňovom pobyte 
sa im nechcelo ísť ani domov a ako dôkaz Vám prinášame pár 
rozhovorov s deťmi a nakoniec aj rozhovor s vedúcim tábora:
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1. Ako sa cítiš v tábore?
2. Čo čakáš alebo čo si čakal/-a od stretnutia(tábora)?
3. Čo ti dal tento tábor?
4. Čo sa ti najviac páčilo?
5. Chceš niečo povedať ostatným, ktorí sa nezúčastnili tábora?
6. Aké dojmy si odnášaš?
7. Bol/-a si spokojný/-á so životom skupiny?
8. Máš záujem, aby sa vaša skupina aj naďalej stretávala po príchode    

             domov?
9. Čo nové si sa naučil/-a v tábore?
                                                                                                                                  

1. Výborne, pretože som tu s kamarátmi.
2. Zábavu a oddych.
3. Nových priateľov.
4. Nočná hra.
5. Nech na budúci rok neváhajú a prídu medzi nás.
6. Len tie najlepšie zo spoločenských chvíľ prežitých s priateľmi.
7. Áno. 
8. Áno.
9. Nebojovať sama za seba, ale ako tím.
Kristína

1. Dobre.                                          1. Skvelo.
2. Sranda.                                         2. Priateľov.
3. Nových ľudí.                               3. Kamarátov a kopec srandy.
4. Bazén.                                                      4. Bazén.
5. Môžu banovať.                                        5. Nech to nabudúce určite skúsia.
6. Dobré.                                                      6. Výborne.
7. Jasné.                                                        7. Áno.
8. Určite áno.                                                8. Áno.
9. Jeden za všetkých, všetci za jedného.       9. Snažiť sa dosiahnuť svoje ciele.
Kristína                                                         Nikoleta
4

Vyhľadávaj vedomosti, čítaj viac, 
seď na verande a obdivuj výhľad bez toho, 
aby si venoval pozornosť svojim potrebám. 

Tráv viac času s rodinou a priateľmi, 
jedz obľúbené jedlá a navštevuj miesta, 

ktoré máš rád. 
Život je reťaz radostných momentov, 

nie je len o prežití. 
Používaj svoje krištáľové poháre, 

nešetri najlepším parfumom 
a použi ho zakaždým, keď cítiš, že chceš. 

Odstráň zo svojho slovníka frázy ako 
„niekedy inokedy“ a „nabudúce“. 

Napíš ten list, ktorý si chcel napísať „niekedy inokedy“. 
Povedz svojej rodine a priateľom, ako veľmi ich ľúbiš. 

Neodkladaj nič, čo vnáša smiech a radosť do tvojho života. 
Každý deň, každá hodina, každá minúta je výnimočná 

       a ty nevieš, či nebude tvoja posledná... 

Vlastnými slovami

 Apoštol je vyslancom,
ale ešte prv je "znalcom"
Ježiša.
Boh nie je od nás vzdialený, 
niekde v nedostupnom vesmíre. 
Príbytok si vybudoval medzi 
nami. V Ježišovi Kristovi sa stal
jedným z nás, s telom a krvou 
ako máme my.
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Čítame príliš málo, televíziu sledujeme priveľa. 
Znásobili sme majetky, ale zredukovali hodnoty. 

Rozprávame priveľa, milujeme primálo 
a klameme príliš často. 

Širšie diaľnice, ale užšie obzory. 
    Učíme sa zarábať na živobytie, ale nie ako žiť. 

   Pridali sme roky životu, ale nie život rokom. 
Máme vyššie budovy a nižšie charaktery. 

Míňame viac, ale máme menej. 
Kupujeme viac, tešíme sa z toho menej. 

Píšeme viac, učíme sa menej. 
Plánujeme viac, dokončujeme menej. 

Naučili sme sa ponáhľať, ale nie čakať. 
Cestujeme na mesiac a späť, 

ale máme problém 
prejsť cez ulicu a navštíviť susedov. 

Dobíjame vonkajší vesmír, ale nie vnútorný. 
Rozbili sme atóm, ale nie naše predsudky. 

Je doba rýchleho stravovania a pomalého trávenia. 
Čas vysokých mužov a nízkych charakterov. 

Vytvorili sme viac počítačov pre viac informácií, 
ale máme menej komunikácie. 

Máme vyššiu kvantitu, ale nižšiu kvalitu. 
Viac voľného času a menej zábavy. 

Viac druhov jedla, ale menej výživy. 
Dva platy, ale viac rozvodov. 

Krajšie domy, ale neúplné rodiny... 
Preto navrhujem, že tak ako dnes, 

nenechávaj nič na zvláštnu príležitosť. 
Pretože každý deň, ktorý žiješ, je zvláštna príležitosť. 

20

        1. Dobre.                                               1. Dobre, vynikajúco.
        2. Nových kamarátov.                           2. Zábavu.
        3. Kamarátov, ceny, úrazy.                    3. Prinieslo mi to niečo do života.
        4. Diskotéka.                                         4. Športové úlohy.
        5. Nech neváhajú a prídu.                     5. Mali smolu, že tu neboli.
        6. Super pocity.                                     6. Dobré.
        7. Áno.                                                  7. Jasné.
        8.Áno.                                                   8. Určite.
        9. Bojovať so sebavedomím.                9. Rôzne veci.
               Mária                                                      Patrik

Akých 5 dôležitých krokov by mal mať (vedieť) animátor?

1; v prvom rade by mal vedúci (animátor) vedieť, že ide na letný tábor a 
nie na dovolenku

2; mal by mať pozitívny vzťah k deťom

3; mal by byť ochotný pomôcť hocikomu a v čomkoľvek na tábore

4; mal by byť za každú srandu – dobrá nálada na tábore je viac ako 
dôležitá

5; no musí vedieť, kedy je treba zábavu stopnúť, aby mu deti neprerástli 
cez hlavu, pretože všetkého veľa škodí

Aký čas by malo trvať modlitebné stretnutie?

Modlitebné stretnutie na tábore by malo trvať 15 minút. Radšej nech je 
kratšie a intenzívne, ako keby mala byť modlitba príliš dlhá, pri ktorej 
deti strácajú vnímavosť a tým pádom stráca modlitba zmysel.

      Čo robíte s frflošmi?                                    
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Myslím si, že frfloši neexistujú. Existujú len deti, ktoré sa snažia 
zviditeľniť alebo predvádzať pred inými deťmi tzv. „frflaním“. 
Jednoducho treba „zafrflať“ tak ako oni a hneď prestanú.     

Čo robíte, keď vidíte, že deti v skupinke nemajú zápal pre hru, 
modlitbu?

Musím si zaklopať, že takých hier, kde deti nemali záujem o hru, bolo 
všeobecne na viacerých táboroch, ktoré sme robili, minimum. A ak predsa 
nejaké boli, snažíme sa vžiť do kože dieťaťa a predstaviť si, ako by ho daná 
hra čo najlepšie bavila. 

Čo sa týka modlitby, snažíme sa deti naučiť, aby keď sa idú modliť, 
nehovorili „musíme sa modliť“, ale „chceme sa modliť“ a musím povedať, 
že z viacerých detí na tábore som bol milo prekvapený.

Čo ste očakávali od tohto tábora? Naplnili sa vaše očakávania?

Uff, čo som očakával?:) Musím sa priznať, že som mal pred táborom 
zmiešané pocity a mal som veľký rešpekt, pretože prvýkrát v histórii 
drahovských táborov išlo toľko detí, ako teraz. Určite k tomu dopomohli aj 
deti z Červeníka, ktoré sa k nám tento rok pripojili. Celkový počet 
táborníkov sa vyšplhal na číslo 85! Len pre porovnanie, minulý rok nás 
bolo 37. Takže som očakával trošku väčší „šum“  na tábore, no v prvom 
rade to bola výzva! 

A či sa naplnili moje očakávania? Určite áno, myslím si, že tábor dopadol 
dokonca miestami nad moje očakávania. Vedúci odviedli dobrú robotu, pre 
deti bol vytvorený program, ktorý ich bavil a ku podivu z vyzerajúcej 
rivality medzi Drahovcami a Červeníkom sa vytvorili kamarátske vzťahy a 
jedno veľké spoločenstvo, ktoré držalo spolu. 

Moje záverečné hodnotenie je také, že to bola dobrá skúsenosť a teraz už 
môžem povedať , že občianske združenie Superuvoľnení zvládlo výzvu s 
názvom „Homôlka 2010: Tajná misia“ s Božou pomocou  na výbornú...   
                                                                                         Martin Majtán
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MODLITBA
Drahý Pán Boh

Odovzdávam Ti môj nový
školský rok. Školskú triedu,

laboratórne učebne
i spolužiakov
a vyučujúcich.

Nauč ma Teba vidieť všade
a vo všetkom a byť Ti

vďačná za nové vedomosti
a zručnosti.

Nedovoľ Pane, aby nás
počas roka ovládla lenivosť,

ale aby sme sa dokázali
sústrediť na prácu –
ktorou je štúdium.

     Amen.

   
  Paradoxy našej doby 

Dnes máme väčšie domy a menšie rodiny. 
Viac vymožeností, ale menej času. 

Máme viac titulov, ale menej zdravého rozumu. 
Viac vedomostí, ale menej súdnosti. 

Máme viac odborníkov, ale aj viac problémov. 
Viac zdravotníctva, ale menej starostlivosti. 

Utrácame príliš bezstarostne. 
Smejeme sa primálo, jazdíme prirýchlo. 

Pohneváme sa priskoro, udobrujeme 
prineskoro. 
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Prázdniny sa skončili....
                            …škola začala

 

...Preto sme sa niektorých opýtali, čo sa im 
cez prázdniny najviac páčilo a či sa tešia do 
školy.

Najviac sa mi páčili prázdniny u babky a opekačka. Do školy som 
sa tešil  na prestávky.                                                  
                                                                         Andrej

Cez prázdniny sa mi najviac páčil letný tábor so Superuvoľnenými... 
Do školy som sa tešila iba na spolužiakov.

                                                                          Kristína

Cez prázdniny tábor, to že som nemusela vstávať do školy, celý deň 
som sa flákala. Proste celé prázdniny, že bolo teplúčko, a do školy či 
som sa tešila? No len na spolužiakov, lebo už mi to chýbalo tá 
atmosféra v škole, ale to učenie ani nie.                             Mária 

      V refréne jednej piesne sa spieva:
Nech s Bohom vždy všetko začína, nech žije

s ním aj dožíva, nech tam kde ho niet prichádza,
v srdciach ľudí, nech sa láska budí.

A tak Vám, všetkým žiakom, študentom,
rodičom i pedagógom z úprimného srdca do

nového školského roku prajeme veľa trpezlivosti,
láskavosti, múdrosti a nezabudnite

– všetko začať s Bohom.
18

Udalosti v našej farnosti
Dňa 1. augusta bola pri zvonicu sv. omša, ktorú celebroval vladyka 
Milan Šášik, biskup z Mukačeva. Pri sv. omši sme si pripomenuli 
50. výročie smrti biskupa P. Gojdiča, ktorý zahynul vo väzení 
v Leopoldove. Akcie sa zúčastnilo asi 600 ľudí a 13 kňazov. 
Po sv. omši bola zbierka na stavbu nových kostolov –vybralo sa spolu 
i od jednotlivcov 2600 EUR. 
P. biskup oznámil, že ich už dal na dostavbu kostola v Rudnikovke, 
okres Svaľjava. Všetkým ďakuje.
Kňazom aj biskupovi sme položili pár otázok:
Vdp. ADAMUS

       Pokiaľ ide o to dnešné stretnutie. Ako ho vnímate?

Teším sa, že som mohol vidieť ľudí, s ktorými som sa 
päť rokov stretával v kostoloch i na ulici, že títo ľudia 
sú tu a sú zdraví a mohli sme spolu prehodiť pár slov, 
takže teším sa z toho.

Mons. ThMgr  ADAMKOVIČ
       Čo pre Vás znamená takýto návrat do Červeníka?

Pre mňa návrat do Červeníka, to je návrat domov, návrat do rodiska, 
návrat medzi svojich drahých. Veď ja mám ešte 6 súrodencov a nás 
bolo 11 detí, takže tu je môj základ. Tu sú moje korene. Kto by 
nemiloval svoje korene veľmi rýchlo uschne. Tak držím sa toho a 
teda aj tak konám. Nakoniec myslím, že dôkazom toho je pekná 
monografia, ktorú som Červeníku venoval a neviem koľko obcí sa 
môže takým niečim hrdiť.

Vy ste autorom aj viacerých monografií, teda najmä v tých 
farnostiach, ktorých ste pôsobili, povedzme Hradište pod 
Vrátnom, Zeleneč. Aj keď je to v tej knihe o Červeníku 
spomínané. Ako ste sa Vy dostali na tú kňazskú dráhu?               7



Jaj, to na kňazskú dráhu viete čo, ja som od 
útleho detstva túžil byť kňazom a nemohol 
som to nikomu povedať, že kňazom budem, 
pretože ja som si nemohol dovoliť študovať, 
pretože každá ruka bola potrebná na poli. To 
bola taká ilúzia, ale žil som v nej. Keď prišiel 
čas, viem si veľmi živo predstaviť tú chvíľku, 
keď som mame pod úkolom povedal: „Mama, 

ja by som chcel ísť do seminára.“ No oči mamine zvlhli a hovorí 
mi: „No, Tonko vieš, že je toto ťažké! Ale keď, dobre. Ja som 
rada.“ Takže to bola pre mňa jednosmerovka. Ja som nemal 
problémy, čo sa povolania týka. A keď prišli ťažké časy. 
Povedzme totalita, budú vás vešať, budú s vami... Nie, ja som sa 
usmial, keď zavesia druhých, zavesia aj mňa. Keď odstrelia 
druhých, odstrelia aj mňa. Čiže, nemal som nikdy skutočné žiadne 
problémy. Aj v tých časoch takého útlaku, násilia, počas toho 
Pacem in terris, aj týchto všelijakých zložiek. Nie, nikdy som 
nemal pochybnosť, že tam nepatrím.

Pokiaľ ide o tú Vašu predstavu ako ste mali o svojom 
kňazskom povolaní a ako sa postupne napĺňala. Aké je to s 
odstupom času, niekoľkých desiatok rokov? Naplnili sa tie 
predstavy aké ste mali?

Viete že. Ja som túžil vždy veľa pracovať. Túžil som byť 
kaplánom do smrti. Jednoducho, bol som naučený z domu ťažko 
pracovať. Takto využiť svoju energiu v pastierskej práci. Preto pre 
mňa nebol problém pracovať s mládežou aj za takých ťažkých 
okolností. Jedným slovom tá kňazská práca bola vskutku mojou 
náplňou. 
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  RUŽENEC

Ruženec - retiazka a na nej guli ky,č
s nou sa vždy hrávajú tie naše mami ky.č

Ruženec - retiazka, vzácny to mí nikľ
a na jej za iatku mali ký krížik.č č

Ruženec - retiazka, delená do iastokč
 a každá jej iastka jeden je desiatok.č
Ruženec - retiazka a desiatkov pä ,ť

po ich pomodlení zovrú ju pevne v päs .ť
Ruženec - retiazka, ukrytá v nej rados ,ť

v radostnom modlení jej nikdy nie je dos .ť
Ruženec - retiazka, boles  sa tu skryje,ť

nou najviac trpela Mati ka spanilá.č
Ruženec - retiazka, prebýva v nej sláva,
modlením sa Tebe vzdáva, Pane, chvála.

Ruženec - retiazka, hra za ína nová,č
tie naše mami ky modlia sa zas znova.č
Ruženec - retiazka, pevná je to zbra ,ň
tie naše mami ky splácajú za nás dan.č
Ruženec - retiazka, krásne to Svetlo,
ktoré m a v živote ve akrát stretlo.ň ľ

Ruženec - retiazka, bud nám vždy oporou,
modlitba s mami kou nech nám je ochranou.č
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SEDEMBOLESTNÁ   PANNA    MÁRIA
PATRÓNKA    SLOVENSKA

15. september

K rozličným druhom mariánskej úcty
patrí aj úcta k Panne Márii Sedembolestnej.

Veriaci si uctievajú najmä týchto sedem bolestí,
ktoré musela vytrpieť:

1.bolesť: predpoveď Simeona pri obetovaní
 novonarodeného Ježiša v chráme: „A

tvoju dušu prenikne meč...“
2.bolesť: Jozef, Mária a Ježiš utekajú

do Egypta pred Herodesom. „Vstaň, vezmi
so sebou dieťa i jeho Matku...“

3.bolesť: strata 12-ročného Ježiša
v Jeruzaleme: „Vrátili sa do Jeruzalema

a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli
v chráme.“

4.bolesť: Mária sa stretáva s Ježišom
na krížovej ceste – (štvrté zastavenie).
5.bolesť: Mária stojí pod krížom pri

Ježišovom ukrižovaní a smrti.
6. bolesť: Mária drží v náručí Ježišovo

mŕtve telo: „Jozef z Arimatey poprosil Piláta,
aby mu dovolil sňať Ježišovo mŕtve telo.“

7.bolesť: bolesť pri pochovávaní Ježiša
Krista: „Zavinuli ho do plátna a uložili do

hrobu vytesaného do skaly.“

16

Pokiaľ ide o to dnešné stretnutie s Verešvárancami. Aké boli tie 
návraty, pokiaľ ide teda o to osobné stretnutie s bývalými 
farníkmi?

No tak, pre mňa dnešný Červeník, niekdajší Verešvár, je úplne iný. Ja 
tu už poznám jedine mojich súrodencov. Už veľmi ani všetkých 
prasynovcov nepoznám. Takže možno oni na mňa pozerajú ako na 
zázrak a ja na nich ako na cudzincov, ale čo sa týka tých najbližších, 
to samozrejme, že sa máme veľmi radi, aj so spolužiakmi, ešte žijeme 
štyria. To sú korene, to je domovina, tu som bol rád kedykoľvek som 
mohol prísť. Hoci za totality ja som nesmel prísť do Červeníka. To je 
ostuda. Pretože považovali ma za takého odporcu systému, ale to 
nebola pravda.

J. E. Mons. ŠÁŠIK
Ako sa cítite v tomto svojom bývalom pôsobisku po rokoch?

No, tak to je naozaj po rokoch, lebo v októbri bude 33 rokov ako som 
sa lúčil s Leopoldovom a Červeníkom. Cítim sa tu veľmi dobre. Bol 
som tu v medzičase niekoľko krát. Aj moju prvú biskupskú sv. omšu 
po vysviacke v Ríme, na Slovensku som slúžil práve v Červeníku. 
Pricestoval som a privítali ma ako na Ukrajine. Takže sú to veľmi 
milé, také intenzívne spomienky.

A keď porovnáte Leopoldov a Červeník ako dve farnosti vašich 
veriacich, teda veľkosť týchto farností?

Tak dnes sú to naozaj dve farnosti. Vtedy Červeník bol filiálka. 
Leopoldov bol vždy takým mestečkom, bol v ňom trošku iný život. 
Keďže pochádzam z dediny, tak v Červeníku bol taký 
bezprostrednejší kontakt s ľudmi. Rozdiel bol v mentalite ľudí, ale 
všade boli dobrí ľudia a boli tí, ktorí sa zaujímali o Cirkev, o život v 
Cirkvi aj v tých ťažkých rokoch, povedzme, takže som tu veľmi rád 
pracoval.
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Vaši farníci dodnes chodia za Vami, aj keď to majú skutočne 
ďaleko na Zakarpatskú Ukrajinu. Ako vlastne ste sa dostali 
práve do tejto oblasti mukačevskej eparchie byzantského 
obradu, ste boli rímskokatolícky kňaz?

Ja som mal vždy blízko k východnému obradu od 
čias seminára. Mal som túžbu ísť pracovať na 
východ, to sa mi splnilo po štúdiách v Ríme. Bol 
som poslaný na apoštolskú nunciatúru do Kyjeva. 
Zakarpatie pravda je súčasťou Ukrajiny, keďže 
pán nuncius bol aj apoštolským administrátorom 
pre rímskokatolíkov na Zakarpatí, tak ma tam 
posielali veľmi často. Dokonca na začiatku bolo 
obdobie, že som chodil asi polroka každý týždeň. 
Cestoval som z Kyjeva do Užhorodu, aby som tam slúžil bohoslužby 
na troch miestach. Každú nedeľu pomáhal, lebo bol nedostatok 
kňazov. Stalo sa, že som teda slúžil aj vo východnom obrade. V roku 
2000 som sa vrátil na Ukrajinu na Zakarpatie pracovať ako kňaz, 
člen Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paule. Na našu misiu tak 
poviem okrem piatich komunít rímskokatolíckych kde sa slúžilo po 
slovensky, slúžili sme aj v jednej gréckokatolíckej farnosti, a tá sa 
nachádza vlastne na území tej mojej terajšej eparchie. Takže som 
tam pôsobil viac ako 2 a polroka, ako farár v Perenčíne, teda aj traja 
spolubratia sme mali tieto okolité farnosti a potom som bol tam 
menovaný za gréckokatolíckeho biskupa.

Aké sú tam Vaše úlohy, aktivity dnes v Užhorode? Predsa je len 
to krásny kraj, krásny región, predsa trošku iný ako tu na 
Slovensku?
Tak samozrejme, že tá východná hranica urobila svoje. Kedysi tam 
bol taký plynulý prechod. Bolo to niečo iné, aj povedzme domy za 
hranicou staršie vidieť, že boli už také isté ako aj na Východnom 
Slovensku. 
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ťažký, temný príklop, ktorý vás dusí, ničí vašu planétu, stavia hradby 
medzi vás a milosrdnú Božiu Lásku. 

Deti moje, volám vás, aby ste sa spojili do jednej veľkej reťaze v 
modlitbe a pokore. Omdlievate a uspávate nie len starosťami o 
hmotný život, ste ukolísavaní aj falošnými náukami, ktoré vám 
bránia poznať pravdu a brániť sa Zlému. Deti moje, vytvorte v jeden 
deň, v jednu hodinu a jednu minútu na celom svete svetelnú reťaz; 
každý z vás nech je jednou čiastočkou reťaze, ktorá spúta Zlého. 
Vyšlite mocný záblesk svetla a lásky pre Zem, pre vás, pre celý svet, 
pre túto dobu. Rozposielajte moje želanie do celého sveta, preložte 
do mnohých jazykov, rozširujte s najväčším úsilím, obetavosťou a 
láskou túto moju pokornú prosbu k vám. Žijete posledné časy, 
hmota a jej pozlátko vás uväznilo v jednosmernom myslení - len mať 
a nie byť. A zatiaľ vám ide o to BYŤ!

Byť a žiť i naďalej. Zanechajte pachtenie sa za pozlátkom. Úpenlivo 
vás prosím, deti moje milované, pomôžte mi! Vy neviete a nevidíte 
aký krutý boj vo vyšších rovinách prebieha, je to boj temnoty o vaše 
duše, o vaše životy a slobodu, o vašu Zem, ktorá je posvätená 
životom a utrpením Kristovým. Nezáleží na tom, akého ste vyznania, 
akú vieru praktizujete, stačí vaša osobná túžba pomôcť. Všetky ste 
moje deti. Aspoň pre túto chvíľu sa spojte navzdory všetkému, čo 
vás rozdeľuje. Deti moje, som a budem stále uprostred vás. 
Potrebujem vás, pomôžte mi!

Som Vaša Nebeská Matka, Vaša Orodovnica.
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Udalosti v našej farnosti
Vdp. farár sa pochválil, že za krst dostal pečenú kačicu a liter 
borovičky, štangľu salámy a 300 EUR. Kačicu zjedol, borovičku 
daroval, tiež salámu a peniaze stihol minúť na novú sakristiu.

Nová sakristia finišuje, treba ešte dlažbu urobiť a je to! 
Za 3 mesiace, iba za 100 000, hoci náklady boli skoro pol milióna. 
Brigádnicky, za Pán Boh zaplať sa všetko vyriešilo. Svedčí to 
o obetavosti farníkov, hlavne p. Mikloviča, ktorý s manželkou
je dušou celého projektu.

Dňa 12. septembra sa 20 farníkov zúčastnilo púte do Marianky.

Na výzvu mariánskych spolkov sa konala aj v našom kostole 
12.septembra svetelná reťaz. Modlitby za obrátenie sveta, viac 
v článku.

NALIEHAVÁ PROSBA PANNY MÁRIE

Drahí a milovaní, deti moje!

V tejto poslednej dobe, keď svet a ľudia tonú v stále hustejšej 
temnote, kedy temnota obklopuje vašu Zem, a hrdúsi deti 
nevedomosťou ľahostajnosti a strachom, volám ku vám, počúvajte 
môj hlas plný úzkostí a starostí o vás. Páchnuci dych Zlého prenikol i 
do sŕdc verných duší.

Starosť o chlieb váš každodenný vám zabraňuje pozdvihnúť svoj 
zrak k Nebu a svoje srdcia k Bohu; zaspávate vysilení, omdlievajúci 
a netušíte ako veľmi potrebujete byť práve teraz, v tejto dobe 
bdelými a čulými. Deti moje drahé, počúvajte môj hlas! Pomôžte 
mi, pripojte sa k mojim prosbám a modlitbám za vás a vašu planétu 
Zem. Váš hlas, náš spoločný hlas, hlas tisícov a tisícov mojich detí 
spojených s hlasom vašej Nebeskej Matky po celej zemeguli prerazí 
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Sovietsky zväz a jeho vláda 45. ročná na Zakarpatí zanechali svoju 
stopu, takže sa urobila taká hranica aj v materiálnych aj v 
duchovných veciach. Dnes možno povedať, že vidieť ten rozdiel. 
Slovensko skočilo akosi dopredu materiálne. U nás myslím, že 
duchovne sme si veľmi blízky a samozrejme, že je veľa rozdielov, 
ale je veľa toho čo nás spája, sme Slovania, a ja sa tam cítim ako 
doma. Proste je to moja vlasť.

Je Vám niekedy smutno za týmto pre Vás „starým svetom“. 
To znamená Lehota, kde máte veľmi veľa blízkych rodinných 
príslušníkov alebo Leopoldov, prípadne Červeník?

Viete, ja som pôsobil na mnohých miestach na Slovensku a vždy 
som si dosť rýchlo zvykol v tom čase komunistickej diktatúry. Vtedy 
ma veľmi rýchlo presúvali z jedného miesta na druhé. Mám pekné 
spomienky na všetky tie miesta kde som pôsobil. Ale skutočne, že 
teraz cítim to ako moje poslanie byť tam, a je to môj domov.

Na budúci rok oslávite 35. výročie svojej kňazskej vysviacky. 
Čo vlastne pre Vás znamená kňazské povolanie a ako ste sa k 
tomuto kňazskému povolaniu dostali?

Kňazstvo je pre mňa veľkým darom. Je to povolanie ako ste naozaj 
povedali. Pán volá a som veľmi vďačný, že sa mi dostalo tohoto 
povolania bez mojej zásluhy, že v detstve sa ozvala táto služba byť 
kňazom. Som vďačný Pánu Bohu, že som mohol slúžiť Jemu a 
Cirkvi, a našim ľuďom všade, kde som bol poslaný za každých 
podmienok. Myslím si, som presvedčený o tom, že bude stále dosť 
tých, ktorí budú počuť ten hlas Pána, jeho volanie. Lebo ľudia 
potrebujú kňazov aj dnes, aj keď sú teda tie rozličné tendencie, ktoré 
by radi zdiskreditovali všetkých kňazov. Je a zostane pravdou, že 
Cirkev nemôže existovať bez tohto daru, 
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ktorý Pán Ježiš dal cez apoštolov svojej Cirkvi, aby boli pastieri. 
Dúfam, že Pán bude dávať stále pastierov podľa svojho srdca.

Pokiaľ ide o tú Vašu cestu ku kňazskému povolaniu?

Tak moja cesta bola dosť bych povedal jednoduchá, pretože som 
vyrastal v dedinskom prostredí. Vyrastal som akosi v integrite života 
katolíckej obce a chodenia do kostola. Pamätám si z detstva, 
zo školských radov, že bolo veľa chlapcov, ktorí chceli byť kňazmi. 
Takže nebolo to také ojedinelé. Ojedinelé bolo to, že som sa jediný z 
nich stal kňazom. Sme traja rodáci s odstupom 25 rokov, každý jeden 
od druhého, počínajúc 50. rokom. Myslím si, že to bol veľký vplyv 
rodiny a kňazov, ktorí u nás pôsobili. Ku kňazstvu ma to tiahlo a bola 
to dobrá formácia, že sa to stalo aj mojím osobným presvedčením. Zo 
žiadnej strany nebol na mňa nátlak, bolo to moje rozhodnutie, ba 
naopak skôr ma odhovárali.

Čo by ste odkázali poslucháčom, čitateľom, leopoldovským a 
červeníckym farníkom?

Mám ich rád. Mám najkrajšie spomienky na tých 15 a pol mesiaca 
toho prvého roku kňazstva a trochu viac, keď som tu slúžil. Bol som 
veľmi rád, že tu bolo veľa mladých ľudí, ktorí sa zaujímali 
o duchovný život alebo sa dali tak pritiahnuť. Pokračovali sme 
v kontaktoch cez oázy a rozličné akcie, ktoré sa uskutočňovali. To je 
taká zlatá niť aj cez to moje kňazstvo. Mnohé tie známosti trvajú 
dodnes. Rodiny, ktoré sa založili vo viere a ja mám veľkú radosť, že 
vidím ako ich deti rastú. Aj teraz tu vidím jedného veľkého 
miništranta, ktorého otec a krstný otec boli mojimi miništrantami, a je 
to krásna kresťanská rodina. Ja sa z toho veľmi, veľmi teším. 
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To sú také radostné stretnutia. Zasa, keď počujem niektoré také 
pravda aj bolestné prípady, vždy sa ma to dotkne. Tak ich zahŕňam do 
svojich modlitieb a som rád, že oni tiež hovoria, že sa za mňa modlia. 
Pri tých všetkých rozličných povedzme dnešných pokusoch 
zdiskreditovať Cirkev. Ja sa tu tak rád vraciam a som rád, že sa 
môžem každému pozrieť do očí a s radosťou oslovovať tých ľudí, 
medzi ktorými som pracoval, a s ktorými sme spoločne prešli aj keď 
krátky úsek cesty do večnosti.

Udalosti v našej farnosti

Dňa 14. augusta sa konala procesia od obrázka Panny Márie – matky 
ustavičnej Pomoci, na trnavskej ceste. Modlitbou sv. ruženca a 
spevom mariánskych piesní za účasti 50 veriacich takto oslávilo 
Matku Božiu, cestou do kostola.

Na podnet miništrantov, prišli p. farárovi zaspievať k narodeninám 
speváčky z Drahoviec. Asi 20 mladých ľudí a k tomu vyše 20 
miništrantov vytvorilo pekný obraz kostola zaplneného mládežou. 
Vďaka vám.

Na úvod školského roka prišlo asi 60 detí a mladých ľudí do kostola 
a na sv. prijímaní. Bol zároveň prvý piatok septembra. Spolu v našej 
farnosti aj s Ratkovcami bolo na spovedi vyše 200 ľudí.

Dňa 5. septembra oslávili farníci z Ratkoviec hody. Sv. omšu 
celebroval Mons. Štefan Vrablec. Slávnosti sa zúčastnilo vyše 200 
ľudí. Pri sv. omši spieval spevokol františkánskeho kostola v 
Hlohovci, ktorý vedie p. Michal Vavro. Pri oltári asistoval miestny 
farár a dp. diakon Antal a pri obede ešte bral účasť vdp. dekan zo 
Šulekova. V budúcom čísle Vám prinesieme rozhovor s pánom 
biskupom Štefanom Vrablecom.
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