
Hymnus života
Matka Tereza

ŽIVOT je šanca – využi ju
ŽIVOT je krása – obdivuj ju
ŽIVOT je blaženosť – užívaj ju
ŽIVOT je sen – uskutočni ju
ŽIVOT je výzva – prijmi ju
ŽIVOT je povinnosť – naplň ju
ŽIVOT je hra – hraj ju
ŽIVOT je bohatstvo – ochraňuj ju
ŽIVOT je láska – poteš sa s ňou
ŽIVOT je záhada – prenikni ňou
ŽIVOT je sľub – splň ho
ŽIVOT je smútok – prekonaj ho
ŽIVOT je hymna – spievaj ju
ŽIVOT je boj – prijmi ho
ŽIVOT je šťastie – zaslúž si ho
ŽIVOT JE ŽIVOT – ŽI HO

Vinšujeme vám tieto sviatky.
Ponajprv šťastie, zdravie, hojne božské požehnanie,
na poli úrody, v stodole plnosť, v komore hojnosť,

v pitvore svornosť a v izbe lásku.
Úprimnosť a na dietkach radosť,

aby ste boli veselí, tak ako v nebi anjeli.
Požehnané Vianoce vám praje redakcia nášho časopisu.
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Úvodník
    Stalo sa raz, že zvery v džungli zatúžili oslavovať Vianoce. Počuli 
o tom od múdrej sovy. A tá ich poučila, aby na prvý vianočný sviatok 
išli na "skusy", medzi ľudí, aby zbadali ako to oslavujú.
A tak šli. Opice boli nadšené, keď videli ako sa na ulici bijú dvaja 
podnapití muži. No, to vieme, kričali od nadšenia rozhorúčené. 
Vianoce, to sú bitky a hádky. Lev ten natrafil na dom plný jedla a 
videl ako sa domáci napchávajú dobrotami. To sú, ale pekné Vianoce, 
dumal lev. Líška videla, ako v istom dome hrá hudba a všetci tancujú. 
To sa jej nesmierne páčilo. Najviac bol natešený leňochod. Videl, ako 
všetci spia, alebo ležia pred TV a pozerajú rozprávky. To by som 
vymenil s nimi.,konštatoval. A tak sa zvery vrátili zo svojich skusov a 
rozhodovali sa, ako sláviť Vianoce. Opice sa chceli biť, lev chcel 
hodovať a zjesť aspoň 2 antilopy, líška iba o tanci pišťala a leňochod 
zaspal. Keď ho prebudili, len utrúsil: „Ani Vianoce ma nenechajú 
oslavovať.“ Múdra sova zavelila: „Ticho“ a hovorí : „Pozrite hore, 
tam lieta orol. Opýtajme sa ako on vianocuje.“ A tak ho zavolali. 
„Ako vianocuješ ty? Orol akosi sviatočne povedal : „Oslavujem 
narodenie Božieho syna, lietam a krídla dávam do podoby kríža, 
modlím sa.“ „Čo to je?“ kričali zvery, „nikto nám o tom nepovedal. 
Ako to vieš? No, vidím z vrchu ľudí, čo idú do kostola, počúvam ich. 
Ako to uvidíme my?“,prosili zvieratá. „Musíte pozerať z vrchu. 
Ako?“....revali na orla a chceli ho roztrhať. Ten im uletel do výšav a 
modlil sa ďalej. A múdra sova dodala. „To sa dá aj v srdci nájsť 
výšavy, nemusíme letieť hore. Daj nám pokoj“, zahriakli zvery sovu 
a venovali sa ďalej svojim Vianociam.
    Milí bratia sestry, želám vám milostiplné a všetkým dobrým 
požehnané vianočné sviatky a šťastný Nový rok 2011.

                                                                   váš farár Peter Kučera 
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Vianočna tajnička

1. Vianočná ryba
2. Zvestovali pastierom narodenie Ježiša 
3. Ježiš leží v ... 
4. Počas Vianoc spievame ... 
5. V druhý Sviatok vianočný si spomíname na svätého ... 
6. Ježišovou Matkou je ... 
7. Traja králi prišli z ... 
8. Otec, .... A Duch Svätý 
9. Mesiac, v ktorom slávime narodenie Ježiša 
10. Na pokyn anjela Jozef a Mária s dieťaťom pred Herodesom utiekli do ... 
11. Ktorý kráľ v tom čase spravoval Judeu 
12. Obdobie prípravy na Vianoce 
13 ..., Melichar a Baltazár 
14. Ježiš sa narodil v ... 
15. Trom kráľom ukázala cestu do Betlehema
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banskobystrickú, košickú, nitriansku, rožňavskú a spišskú. Druhou 
konštitúciou Praescriptionum sacrosancti z toho istého dňa upravil 
pápež hranice slovenských diecéz.. Vykonaním poveril kardinála 
Tomáška, ktorý 7. júla 1978 na slávnostnej sv. omši v katedrálnom 
kostole sv. Jana Krstiteľa v Trnave promulgoval konštitúciu 
Qui divino. Prvým arcibiskupom – metropolitom bol menovaný 
Mons. Ján Sokol 26. júla 1989. Kongregácia pre biskupov zmenila 
31.marca 1995 názov Trnavskej arcidiecézy na Bratislavsko-Trnavskú 
arcidiecézu a Domu sv. Martina v Bratislave udelila titul 
konkatedrály. Okrem toho Svätý Otec Jan Pavol II. zriadil novú 
cirkevnú provinciu so sídlom v Košiciach a pričlenil k nej rožňavskú 
a spišskú diecézu ako sufraganne diecézy. Biskupi pochádzajúci 
z Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy: Mons. ThDr. John 
BUKOVSKY, Mons. Jozef ČARSKY, Mons. Jozef FERANEC, Mons. 
PhLic. JCLic. Vladimír FILO, Mons. ThLic. Dominik HRUŠOVSKY, 
Mons. Anton RICHTER. Mons. ThDr. Jozef ZLATŇANSKY.

TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA má 11 dekanátov a 149 farností.

• » dekanát Dunajská Streda 
• » dekanát Galanta 
• » dekanát Hlohovec 
• » dekanát Hurbanovo 
• » dekanát Komárno 
• » dekanát Nové Mesto nad Váhom 
• » dekanát Piešťany 
• » dekanát Sereď 
• » dekanát Smolenice 
• » dekanát Šaľa 
• » dekanát Trnava A 
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Udalosti v našej farnosti
Na novénu do Trnavy, ktorá bola z príležitosti 300. výročia 
zázračného pôsobenia obrazu Panny Márie,šlo denne asi 10-15 ľudí. 
Medzi nimi i niektorí miništranti. Pri prvej ceste im ušiel autobus. 
Nepočkali na nich. Na trnavskej novéne sa počas týždňa rozdalo 
100 000 sv. prijímaní.

Na Hodoch v našej farnosti sa zúčastnilo bohoslužieb temer 700 ľudí. 
Inak stále táto slávnosť patrónky nášho chrámu ostáva v tieni nielen 
kalendára(oslavoval sa vlastne sviatok Krista Kráľa),ale i slávnosti 
tanca, spevu a mieru.
Predsa však tradícia sa prejavila. P. farár dostal na hody od farníkov 
5 kg vykŕmenú kačicu. Vraj symbol pre farára. Lepšia bola štrúdľa a 
300€ od ruženčiarok na opravu fary. Pán Boh zaplať.

Vo voľbách vyhral všeobecne kostolnými veriacimi podporovaný 
p.Marián Mihálik. Zúčastnil sa i ďakovného Te Deum v našom 
kostole. Želáme hojnosť darov Ducha svätého a k tomu žičlivosť 
občanov a známy úsmev na tvári, neklamný znak úspechov.
Redakcia MN sa k starostovi tiež prihovára nasledovnými slovami: 
Pán starosta, vieme, že máte skutočne ťažkú pozíciu a nie je ľahké, 
mať na starosti občanov. Zverte to však všetko do rúk Pána Ježiša 
Krista, prostredníctvom obety svätých omší a našich modlitieb 
svätého ruženca a určite dopadne všetko podľa vôle Božej. Zároveň 
vás aj žiadame, podľa vzoru svätého Pavla: plačte s plačúcimi a 
radujte sa s radujúcimi. Keď je však oheň na streche, tak povedzte na 
Božiu slávu, tak ako svätý Pavol diplomat pred súdom farizejov: 
bratia ja som farizej. Potom všetci pochopíme, že cez vás, cez svetskú 
inštitúciu, je prítomný Duch Svätý, ktorý nás všetkých spája spolu. 
Ešte raz vám a celému obecnému úradu, prajeme veľa Božieho 
požehnania a pomoci Panny Márie. Pre veriacich – na jeho osobu 
menej hanenia, ale viac porozumenia a modlitby.
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Udalosti v našej farnosti
Na návrh miništranta Matúša Ješku, bol zakúpený projektor 
na plošné premietanie. Stál 582€, z toho prispel 350€ spomínaný 
miništrant. Daroval peniaze z príjmu Mariánskych novín. Pán Boh 
zaplať.

Mikuláš prišiel aj do nášho kostola. 
Bol štedrý a rozdal takmer 100 kusov 
perníkov a balíčkov sladkostí. Program 
detí 3 roč., ktorý mu previedli, bol 
kúzelný.

Dňa 5.decembra poobede o 15:30 bolo v kostole evanjelizačné 
stretnutie „Nový začiatok“. Evanjelizátori z Bratislavy -Dlhé Diely, 
hovorili o Božej láske, spievali, modlili sa, vydávali svedectvá. 
Prítomných asi 50 ľudí to všetko zaujalo až fascinovalo.

Koncert, ktorý poriadal Dr.Berger zo Šamorína pre ZŠ navštívili 
všetci žiaci aj s učiteľmi. V našom kostole zazneli piesne svetových 
autorov v podaní 2 speváčok zo SND.

Vo štvrtok(16.12.) bola v našom kostole vianočná 
spoveď. Vykonalo si ju asi 500 farníkov, vyše 100 
v Ratkovciach a asi 30 chorých po domoch.

V nedeľu, dňa 19.12. sa zúčastnili spevokoly z Červeníka na 
vianočnom vystúpení v Drahovciach, kde zožali veľký úspech. 
V publiku sme oslovili pár ľudí, ktorým sme položili otázku. 
S akým dojmom na Vás zapôsobili speváci z Červeníka?
- Velice dobre, nádherne voľačo. (Margita, Jozefína)
- Super, bolo to ohromné, také deti čo to dokážu! (Anna)
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TRNAVA – SÍDLOM OSTRIHOMSKÝCH
ARCIBISKUPOV

V tomto decembrovom čísle vám dávame do pozornosti biskupstvo(arcibiskupstvo)
Trnava, pod ktoré patríme(v ďalších číslach postupne budeme uverejňovať o ďalších  
biskupstvách).
Prvým arcibiskupom, sídliacim v Ostrihome(Cathedralis S.Adalberti), 
je v dokumentoch spomínaný Dominik (1000 až 1002). Po ňom 
nasledoval rad arcibiskupov. Až keď roku 1543 padol do rúk Turkov 
aj Ostrihom, presťahoval sa arcibiskup aj s kapitulou do Trnavy. 
Pri plnení štátnych povinností sa dlhšie zdržiaval aj v Bratislave. 
Kardinál A. Rudnai sa v roku 1820 vrátil aj s kapitulou do Ostrihomu. 
Rozdeliť priveľké územie Ostrihomskej arcidiecézy na dve biskupstvá 
navrhol pápežovi Urbanovi VIII. v relácii Ad limina apostolorum
z 2. novembra 1636 už kardinál Peter Pázmány. Anticipoval tým 
vyčlenenie Spišskej, Banskobystrickej a Rožňavskej diecézy 
z Ostrihomskej arcidiecézy roku 1776. Po rozdelení Ostrihomskej 
arcidiecézy bola Trnava rozdelená na tri vikariáty: budapeštiansky, 
ostrihomský a trnavský. Trnava sa tak stala sídlom vikariátu 
s vikárom. V roku 1919 — 1922 bol Richard OSVALD menovaný 
za vikára s fakultami generálneho vikára nielen pre trnavský vikariát, 
ale aj pre celé územie Ostrihomskej arcidiecézy nachádzajúce sa 
v Československu. Dňa 29. mája 1922 vzala Svätá Stolica toto územie 
do vlastnej správy a zriadila Apoštolskú administratúru, ktorú 
spravoval apoštolský administrátor.
 
Arcibiskupstvo – TRNAVA
Pápež Pavol VI. 30. decembra 1977 konštitúciou Qui 
divino povýšil Trnavskú apoštolskú administratúru na 
stupeň diecézy a zároveň ju vyzdvihol na hodnosť 
metropolitného sídla s obvyklými privilégiami. Ako 
sufraganne diecézy mu podriadil diecézu
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Pripravované akcie v našej farnosti na rok 2011

• Farský ples -Červeník -25.február 2011- U Mihálika
• 1.sv.prijímanie - 22.máj o 10:30 
• Púť detí do Marianky -28.máj (pešky)
• Stretnutie mládeže okresu v Červeníku - asi 17 -18.jún 2011
• Futbalový turnaj miništrantov okresu -asi 2.júla-v Červeníku
• Púť rodín k Panne Márii -Červeník -okres ,asi 24.september
• Príprava na birmovku 2012 ,začína v septembri 2011- je pre žiakov 

8. a 9. roč. a starší. Birmovka bude v máji 2012. 
• Oprava fary a prestavba - vyžiada si 1milion Sk (33 000€).
• V Ratkovciach oprava organa - 500.000 Sk(18 000€)

Čakáme na zázrak, lebo kde vziať toľko peňazí? 
• Rehole lazaristov bude vykonávať v našej farnosti misie 

od 27. novembra do 4. decembra. 
Tvorte s nami

V našich novinách budeme uverejňovať príspevky od každého, kto 
bude ochotný s nami spolupracovať. Vy, starší, s bohatými 
skúsenosťami, porozprávajte svoje príbehy deťom, vnukom, 
pravnukom, a pošlite ich k nám do redakcie. Veľmi radi ich 
uverejníme. Ten, kto ich nemá komu porozprávať, stačí odkázať a my 
prídeme za vami. Privítame vašu spoluprácu aj formou písomných 
príspevkov, prípadne zaujímavých fotografií a obrázkov, z vašich 
pútí, duchovných cvičení, náboženských zájazdov a pod..., ktoré 
budete dávať do schránky alebo do sakristie. Nezabudnite sa na svoje 
príspevky podpísať. 
Pošlite za nami aj svoje deti, ktoré by radi uverejnili pekný obrázok, 
zážitok z náboženstva, alebo by nám chceli podať svoj nápad na 
„vylepšenie“ týchto novín.
A nakoniec Vám chceme poďakovať za dobrovoľné milodary na tieto  
noviny. Výťažok z nich bol doteraz použitý na výmaľbu kostola a  
zakúpenie projektora.
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Otázku sme položili aj vystupujúcim:
Ako ste sa cítili?
Výborne. Ďakujeme za výborné občerstvenie, publikum a hlavne 
bolo tam teplo.
Aké bolo publikum?
Vnímavé, nešetrilo na potlesku, čo je pre účinkujúcich vždy 
potešujúce.

Dňa 22.decembra v stredu, vysielalo rádio 
Lumen reláciu o Červeníku. Pozornosť pútali 
výpovede farníkov o živote vo farnosti, vo 
všetkých oblastiach. Zvlášť zaujala výpoveď 
p. Laca Mikuša, ktorý pobudol dobrovoľne a 

bezplatne na Haiti. Pomáhal obyvateľom zaúčať sa do tajov 
mäsiarskeho remesla. Vyžiadal si ho misionár, ktorému učarili naše 
hurky a klobásky. 
Redaktorka, ktorá bola robiť rozhovor s našimi farníkmi poskytla 
interview aj pre naše noviny a ten Vám teraz prinášame:

Odkedy pracujete pre rádio Lumen? 
V Lumene som od novembra 2008.

Čo pre Vás znamená rádio Lumen? 
Rádio Lumen pre mňa znamená veľa, vďaka nemu som si splnila sen 
a dostala sa za mikrofón. 

Čo Vás inšpiruje pri práci? 

Inšpiráciu pre redaktorskú prácu nachádzam v podstate v bežnom 
živote – keďže okrem moderovania vyrábam aj príspevky do 
denného vysielania, snažím sa informovať o aktuálnych 
problémoch zvolenského regiónu (ten mám totiž na starosti), ale 
prinášať aj zaujímavo spracované relácie, ku ktorým patrí 
Literárna kaviareň, Svetlo nádeje a Lupa. 
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Vpísalo sa za to obdobie čo pracujete pre rádio Lumen niečo  
nezmazateľné - nezabudnuteľné do Vášho srdca?
Stretla som množstvo úžasných ľudí – od kolegov až po respondentov. 
Veľmi ma vždy poteší a zahreje pri srdci aj to, keď naše relácie 
poslucháčov povzbudia, dobre naladia, dozvedia sa niečo zaujímavé.

 Akú reláciu na rádiu Lumen ľudia najčastejšie počúvajú?
Najpočúvanejšia býva Lumenáda, teda dopoludňajšie vysielanie, ale aj 
svätá omša, ktorá je zaradená do nášho programu každý deň vždy 
o 18.hodine.

Počúvajú a volajú do rádia Lumen mladí ľudia či skôr staršia  
generácia?
Našimi poslucháčmi sú hlavne starší ľudia.

V čom je Lumen, jediné kresťanské rádio na Slovensku iné ako  
ostatné?
Naše rádio je určitou alternatívou ku komerčným staniciam na 
Slovensku, vo vysielaní mapujeme život cirkvi, prinášame rozhovory 
so zaujímavými cirkevnými osobnosťami, v playliste je zaradené 
množstvo gospelovej hudby, no a naši poslucháči si okrem iného 
môžu vypočuť sväté omše, pomodliť sa Korunku Božieho 
milosrdenstva alebo Anjel Pána.

Pani redaktorke ďakujeme za rozhovor a želáme jej veľa 
zdravia, Božieho požehnania a úspechov v práci.

Nič, skutočne nič sa neoplatí žiť bez lásky, všetok zmysel života sa 
naplní tam, kde je láska(Dietrich Bonhoeffer).
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POKOJ, PEACE, FRIEDE, PACE
          ...a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!

1.január

Nový rok, slávnosť Panny Márie Bohorodičky, svetový deň 
pokoja. Na začiatku roka je vždy nádej. Nádej, že „príde na 

svet“ šťastie, pokoj, dobro, krásny život pre mňa, pre teba, pre 
našich drahých. Pre všetkých biednych, trpiacich, utláčaných...

Je to pokoj, keď je len mier – mlčia zbrane, tanky, delá...?
Je to pokoj, keď mám plný tanier každý deň...?
Je to pokoj, keď sa len nehádame a nosíme úsmev na tvári...?
...a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!
Prišiel Ježiš...On priniesol pokoj.
Pokoj žiari v ľuďoch, ktorí naozaj prijímajú Ježiša a žijú s ním.
Pokoj vlastnia „hľadači“ opravdivého dobra pre seba i blížnych.
Pokoj vládne v srdciach, ktoré sú zmierlivé a odpúšťajú.
Pokoj napĺňa životy tých, ktorí v tichosti obetavo pracujú pre 
najbiednejších...
pokoj „počuť“ tam, kde sa nekričí „Daj mi pokoj!“ - ale kde je 
porozumenie, úprimnosť a láska.
Pokoj dosahuje ten, kto želá=žehná iným. Dobrorečí.
Pokoj získava, kto vidí Boha vyššie – nad všetkými starosťami.

Tí čo vytvárajú pokoj, budú synmi živého Boha, budú blažení.

Otočili sme posledný list v kalendári. Je tu január 2011. čo je na tom 
zvláštne? Dnešné ráno sa podobá včerajšiemu ako každý rok. Je 
zima, mrzne, je tma. A predsa je to iné. Zase je tu nová nádej. Tou 
nádejou je posolstvo lásky. Stačí ho prijať za svoje a každý deň v 
roku 2011 sa stane zázrakom radosti.
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• miništrantovi Matúškovi Ješkovi, ktorý horí pre cirkevné veci 
ohňom jasným a rozhodným. Každý deň prináša niečo nového a 
podnetného. Vďaka za 350 eur. Ušetril si a dal Cirkvi(MN).
• pohrebným speváčkam p. Halásovej, Charvátovej, Mačurovej, 
Ješkovej, Vančovej a Škublovej. Ich spev všetci oceňujú.
• p. Dekanovej za vyprané prádlo a pravidelne za Pán Boh zaplať.
• patrí všetkým, čo čistili, upratovali kostol v 27 skupinách 
po 5-6 ľudí. Bez vás by sme sa topili v špine a v baciloch.
• patrí dnes už skonalému p.M.Miklovičovi a jeho manželke Helene, 
že boli dobrými anjelmi kostola.
• patrí p. K.Sobotovi, M.Ješkovi za ochotu pri opravách v kostole.
• p. modleníčke za presnosť a vytrvalosť.
• letí pre p.Vozárikovú J. za fatimské soboty.
• p.katechétke Svačinovej z Leopoldova, že učí niektoré ročníky 
na ZŠ.
• p.organistke z Leopoldova, že ochotne a rada príde zastupovať. 
Hrá ako Bach a spieva ako Lucie Bílá.
• Matúšovi Ješkovi a jeho mame za tvorbu Mariánskych novín, 
na ktoré obetujú svoj voľný čas a výťažok z novín sa využíva pre 
potreby farnosti.
• p. J.Vančovi za pravidelné príspevky do Mariánskych novín.
• všetkým, čo darovali počas roka peniaze, pri zvončeku,či 
zbierkach. A bolo to na osobu ročne 80€

• všetkým, ktorých baví kostol a Ježiš. Pokračujte... 

Váš farár
Veľká vďaka patrí hlavne nášmu p.farárovi za všetko čo pre 
našu farnosť vykonal. 
                                                            Redakcia MN a vďační farníci
(príspevok – poďakovanie p.farárovi má p.farár☺).  
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Vianočná anketa
Už sú tu Vianoce, obdobie, ktoré má určite pre nejedného z Vás svoje  
čaro. Opýtali sme sa mladých a veriacich z našej farnosti, čo pre nich  
znamenajú tieto sviatky a čo by zaželali našej farnosti. Tu sú ich  
odpovede:

Barborka, žiačka ZŠ
Príchod Pána Ježiša, a že sa rodina stretne a  
oslavujeme to všetci spolu ten príchod. 

Robo, žiak ZŠ
Vianoce to slovo pre mňa znamená stretnutie s  
rodinou, prekrásne sviatky a narodenie Ježiša.

Pán Miro
Vianočné sviatky pre mňa znamenajú pripomenutie si tej krásnej udalosti,  
že Boh sa priblížil k nám ľudom tak, že poslal na svet svojho jednorodeného  
syna Ježiša Krista, ktorý sa narodil z Márie Panny, aby nám prinavrátil  
možnosť získať večný život tým, že sa nechal ukrižovať za naše hriechy.  
Vianočné sviatky sú časom stretnutia sa s rodinou, potešiť najbližších  
darčekmi a svojou prítomnosťou. Farnosti Červeník by som poprial  
požehnané a pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich  
najbližších a úprimnú radosť z narodenia Pána. 
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Pani Marta
Vianoce sú pre mňa naplnením očakávania príchodu Božieho syna na svet ,  
stretnutia s láskou Božou, ktorá sa narodením dieťaťa Ježiša ponúka celému  
ľudstvu. Je to pre mňa čas spomienok na detstvo , rodičov, obdobie vinšov a  
stretnutí s mne blízkymi ľuďmi, náhliacich sa ľudí na polnočnú sv. omšu, čas  
pokoja , radosti a spolupatričnosti širokej rodiny.
Celému nášmu farskému spoločenstvu želám súdržnosť, prejavovanie si  
vzájomnej úcty a lásky, aby sme boli právom hrdí na našu farnosť a kňaza,  
ktorý nám ukazuje cestu k Bohu. Želám zdravie a pokoj ľudom dobrej vôle! 

                  Vianoce
Vianoce už prichádzajú,

ľudia srdcia otvárajú.
Z neba letí hviezdička, 

oznamuje príchod malého Ježiška.

Snehové vločky padajú
a anjeli mu spievajú.
Na stole už kapor je 

a vianočná koleda už v izbách znie.

Vitaj milý Ježiško,
Ty si naše slniečko.

Hoci sme my ešte malí,
        svoje srdcia sme ti dali. 

8                                                                Veronika Horčičková

Patrí sa poďakovať: 

za všetkých ľudí, ktorí nás niečím oslovili 

i za tých, ku ktorým sme boli ľahostajní. 

Patrí sa poďakovať: 

za tých, ktorí nám boli duchovnou oporou, 

vedeli povzbudiť úsmevom a pravdou, 

vedeli pochopiť i odpustiť. 

Patrí sa poďakovať za všetky dni ubiehajúceho roka, 

ktorý sa kráti ako čas ľudského života. 

Bohu sa patrí poďakovať 

za každú sekundu, minútu, hodinu, 

keď starý rok vystrieda nový 

a my budeme zase o čosi starší... 

a možno lepší... 

Veľká vďaka
• p.kostolníčke  za obetavosť, p.organistke za vytrvalosť.
• miništrantom,ktorí v celkovom počte 30, vzorne slúžili  nášmu 
Pánovi a jeho Cirkvi.
• spevokolom pod vedením p.K.Bielikovej, ale i gitaristom 
J.Štefankovi a J.Vančovi. Dohromady 30 mladých ľudí, ktorí 
spievajú nášmu Ježišovi a Márii.
• patrí spoločenstvám - Sv. Ruženca, pod vedením p. Petríkovej a 
spol.,ďalej Spolok Božského Srdca pod vedením p.Sobotovej. Obe 
riaditeľky múdro a obetavo spravujú svoje spolky. Vďaka za 
príspevky ruženčiarok na kostol a na obed počas slávnosti 
dôležitých pre farnosť. Vďaka patrí aj členom oboch spoločenstiev, 
ktorí tvoria chrbtovú kosť farnosti.
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Ďalší laureát tejto pochvaly je miništrant Matúš Ješko. 
Pre každodennú angažovanosť za kostol a Cirkev. Pre aktivity 
v prospech miništrantov a mládeže. A to stíha aj školu a olympiády,
a všade má samé jednotky.
Tretím laureátom pochvaly je p. Katarína Bieliková-riaditeľka 
Hudobnej školy. Hoci má 4 malé deti, zvláda spevokol Mladí huslisti 
a Hviezdičky, ktorí najmenej 30 razy do roka hrajú a spievajú 
na sv. omši o 11 hod., v nedeľu. Soška anjela sa odovzdá v nedeľu 
na sviatok Sv. Rodiny o 11 hod.
Všetkým Kostolným anjelom blahoželáme!

Patrí sa poďakovať... 

Patrí sa poďakovať, keď sa rok končí: 

za nebo nad nami, modrú oblohu, 

za slnko, hviezdy, dážď i sneh, 

za noci pokojné, krásne i desivé sny, 

za rána plné nádeje i keď sa občas schyľovalo k búrke, 

za zdravie i choroby 

za lásku najbližších, 

za radosť, smútok, žiaľ i neistotu, 

za vlastné chyby a omyly, 

za nepokoj i nebo v duši, 

za čas premárnený v nečinnosti, 

za dni prežité v práci, 

za slová, ktoré ranili nás a my nimi druhých, 

za pokoru, keď pýcha musela ustúpiť, 

za tých, ktorí rozdávali lásku okolo, 

za ich úsmevy a povzbudenie, 

za nádej, keď sa končí deň a schyľuje sa k večeru
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ianoce, najkrajšie sviatky pokoja a lásky. Začínajú dňom 
pred Narodením Krista Pána. Tento deň tradične voláme 
Štedrý deň. Je to preto, že práve v jeho noci sa ukázala 

nekonečná Božia láska, dobrota a štedrosť Boha, ktorý tak miloval 
svet, že svojho jednorodeného syna obetoval za nás. Je to naozaj 
veľký dar. Preto kresťana a aj mnohí iní ľudia slávia Vianoce 
vzájomným obdarovávaním. Medzi najhlavnejšie symboly Vianoc 
patria jasličky a vianočný stromček. Je smutné, že v týchto časoch, 
isto aj vďaka reklame, vianočný stromček v našich rodinách akoby 
„vytláčal“ jasličky. Jasličky totiž upriamujú našu pozornosť 
k narodenému Ježiškovi a vzbudzuje v nás kresťanského ducha. 
Pravdaže aj v prípade jasličiek ide u niekoho iba o tradičný vonkajší 
prejav. Dôležité je, ale prežívať a vnímať to, čo jasličky naozaj 
predstavujú. Priznajme si to, že pri vianočnom stromčeku sa väčšinou 
uplatňuje len túžba po materiálnych darčekoch. Na Vianoce si hádam 
každý človek želá alebo prosí nejaký dar. Sú dary duchovné a tiež aj 
materiálne. K duchovným darom patria hlavne dary Ducha Svätého 
ako láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, 
miernosť a zdržanlivosť(Gal. 5,22).
Aj dary materiálne sa dávajú väčšinou z lásky. Sú dary, ktoré sú 
prijaté s láskou a radosťou, sú dary nechcené, ktoré si obdarovaný 
neváži. Niektorými darmi pohŕdame. Pri neoznačených daroch si 
vyberáme iba podľa vonkajšieho obalu. Sú aj také dary, ktoré si 
musíme niečim zaslúžiť, musíme niečo urobiť alebo dokázať, aby 
sme ich mohli získať. Existujú aj tzv. Dary danajské. Sú to dary 
dávané so lstivým úmyslom, s úmyslom uškodiť(Pri obliehaní Tróje 
Gréci – Danajci darovali Trójanom veľkého dreveného koňa, 
v ktorom boli ukryli vojaci a tak tento dar spôsobil skazu Tróje.). 
Takýchto darov je aj dnes veľa, treba sa ich doslova báť a vystrihať sa 
ich. Mnohí pri posudzovaní darov majú pocit krivdy. Som lepší ako 
tamten, a on dostal viac alebo niečo lepšie. Kde je tu spravodlivosť? 
Bohatí žijú v blahobyte, dostávajú dary, o ktorých sa nám mnohokrát 
ani nesníva.
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Zvlášť deti chudobnejších rodičov majú často pocity, že svet je 
nespravodlivý. Myslíte, že sú šťastnejší? Mám skúsenosti a tvrdím, že 
vôbec nie. Som presvedčený, že práve bohaté materiálne dary 
znemožňujú prístup k duchovným darom, ktoré sú pre život oveľa 
dôležitejšie. Napríklad v minulých storočiach nadaní chlapci 
chudobných rodičov nemali možnosť študovať. Ak áno, tak väčšinou 
za kňaza a to sa ešte musel nájsť mecenáš(dnes sponzor), darca. 
Podobne prípady sa opakujú aj dnes. Zdalo by sa, že je to 
nespravodlivé. Nie je to celkom pravda. Veď takýto chlapci po 
skončení štúdia môžu zveľaďovať morálne bohatstvo našej 
spoločnosti a to bohatí nedokážu. 
Na záver želám všetkým čitateľom Mariánskych novín, aby si priali, 
hľadali a prijali hlavne také dary, ktoré im poslúžia a umožnia, alebo 
aspoň prispejú k ich duchovnému rastu, pretože dary materiálne sú 
dočasné a určite neprinášajú trvalé šťastie.
                                                                                   J.Vančo

O čom (nie) sú Vianoce

Dobre vidíme iba srdcom, to hlavné je očiam neviditeľné, napísal 
Exupéry a myslel na priateľstvo. Platí to aj o Láske s veľkým L. 
Lásku nemôžeme vidieť, vnímame len jej prejavy a cez ne 
prichádzame k podstate. Inými slovami: Boh tak miloval svet, že 
dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, 
ale aby mal večný život. Príchod Božieho Syna na svet je prejavom 
Božej lásky k nám. Ďalšími darmi Jeho lásky je odpustenie hriechov, 
pokrm a posila duše v Eucharistii, úsmev brata, pekné slová 
priateľky...
Poznávame to vďaka tomu, že Boh sa stal človekom. To, že vzal na 
seba ľudskú prirodzenosť, je pre Neho omnoho väčším ponížením sa
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Zrejme si vás všimol Boh a potreboval takú skvelú sakristiu i pre 
chrám v nebeskom kráľovstve. F.ú. každoročne udeľuje cenu Kostolný 
anjel. Tohoročný je istý -ste to vy. Kostolný anjel r.2010. A to bolo 
rozhodnuté ešte pred vaším odchodom do neba. Ostaňte anjelom našej 
farnosti. Zaneste naše prosby pred trón Boží. Ak sa to dá. A ak je to
možné, obstarajte nám nejaké dobré miesto na hlavnej tribúne, kde 
hrajú anjeli futbal. Prídeme raz za vami

               váš smutný a stále spomínajúci farár spolu s farníkmi.. 

Sviatosť manželstva prijali 4 páry.

V Ratkovciach boli 4 pohreby, 3 krsty a žiaden sobáš.

Do zvončeka a v zbierkach v našom kostole sa 
vybralo za celý rok 24 370€ (741 031 Sk), 
výdavky boli 24 395,01€(734.951 Sk).
Výdavky zaberali hlavne zaplatenie výmaľby 
kostola a postavenie novej sakristie. V 

Ratkovciach sa vybralo za rok 2600 eur, výdavky boli 500 eur.
Na bežnom účte má Červeník 1832,74€, Ratkovce 6837,75€(205.994 
Sk).

F.ú. udeľuje každoročne pochvalu -Kostolný anjel. 
Toho roku ju získava in memoriam p.Milan 
Miklovič. Pre jeho angažovanosť za novú sakristiu, 
pre všetky každodenné aktivity v prospech nášho 
kostola. Nech je vám Pán odmenou.
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Štatistika za rok 2010 

V našom kostole bolo pokrstených 52 detí, z toho 
chlapcov 30 a 21 dievčat.

Pohrebov bolo 24, z toho 13 žien a 11 mužov, vekový 
priemer mŕtvych bol 75 rokov.

             Nekrológ za Milanom

Správa ako hrom preletela Červeníkom, že 
20.decembra v noci, v trnavskej nemocnici odišiel 
vo veku 65 rokov p.Milan Miklovič. V bezvedomí 
po 3 či 4 mŕtvici, sa vzďaľoval nenávratne do 

nebeských výšav. Bol nám vzorom angažovanosti pre farnosť 
Červeník. Prekročil svoj vlastný tieň i mnohých z nás, keď pochopil, 
že bez záujmu o Cirkev, bez činnosti pre kostol a farnosť, sa dnes 
nepohneme vpred. Prišiel sám za mnou a dával inšpirácie, rady, 
návrhy, podnety. A pracoval, chorý a pritom usmievavý, bez stresu a 
hnevu. Mal dar riešiť spory a zvládal aj komplikované povahy. 
Chlapi ho zbožňovali. Pre jeho múdrosť, vodcovstvo, pre jeho 
skromnosť, pre jeho humor. Raz ho bolo vidieť s lopatou pri práci na 
sakristii, inokedy s vysávačom,keď čistil kostol. Potom zasa so 
šroubovákom, keď vymieňal starý vypínač, pri hlavných dverách. 
Mal mnohé plány, mal mnohé túžby v prospech kostola. Prečo si Boh 
berie takého? A iných naničhodných necháva? Tajomstvo, záhada, 
otázka až za hrob. Torta jeho života je už upečená, ale ako čerešnička 
na vrchu sa skvie nová sakristia – jeho dielo. Vďaka vám.
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ako smrť na kríži. Stelesnenou Láskou v podobe človeka sa stal len 
z lásky k človekovi. Slávme tieto sviatky s láskou a v láske. Na 
Vianoce ide teda o lásku i Lásku.
Vianoce sú o Láske - nebeskom Dare; nielen o bohatých darčekoch 
a daroch.
Vianoce sú o Láske - Dieťati v jasliach i v srdci; nie o soboch, 
Santa Clausoch, snehuliakoch, anjelikoch a vločkách nalepených na 
oknách domácností a škôl.
Vianoce sú o Láske a pomoci biednym; nielen o nových kožuchoch 
na polnočnej.
Vianoce sú o Láske - spoločenstve v rodine; nie o preplnených 
stoloch a žalúdočných ťažkostiach.
Vianoce sú o Láske - pohľade na druhého; nie o rekordne dlhom či 
nepretržitom sledovaní televízie.
Vianoce sú o Láske - Bohu, o stretnutí s Ním vo sviatostiach; nielen 
o super lyžovačke.
Vianoce sú o Láske - Bohu, ktorý prišiel na zem kvôli Tebe i kvôli 
mne, aby nás zachránil. Prišiel nám ukázať, že sa oplatí žiť – žiť pre 
lásku, pre človeka, pre Boha, lebo

„Boh je Láska“ (1Jn 4,16).

Žiť ako rodina
V súkromných pobožnostiach jestvovala úcta k Svätej rodine už 
v sedemnástom storočí. Pápež Lev XIII. v r. 1892 predložil 
kresťanským rodinám ako vzor Svätú rodinu a povzbudil ich k 
väčšej úcte k nej. V r. 1893 zostavil formulár omše na počesť 
Svätej rodiny. Benedikt XV. v r. 1921 určil tento sviatok pre celú 
Cirkev. Od r. 1971 sa sviatok Svätej rodiny slávi v nedeľu v 
oktáve Narodenia Pána. Ak Narodenie Pána pripadne na 
nedeľu, sviatok Svätej rodiny sa slávi 30. decembra.
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Rodina je základnou bunkou spoločnosti. Vnútorný život v rodine 
veľmi  ovplyvňuje  spoločnosť,  v  ktorej  žijeme.  Kto  teda  upevňuje 
zdravý  život  vo  svojej  rodine,  upevňuje  zdravé  hodnoty 
v  spoločnosti.  Bolo  by sebecké a  naivné,  keby sme sa starali  iba 
o svoju rodinu,  ale  od ľudí  okolo nás by sme očakávali  pomoc a 
záujem o naše problémy.

V  júni  1993  som  sa  ešte  ako  kandidát  na  vstup  do  kňazského 
seminára  zúčastnil  na  medzinárodnom  kongrese  rodín  v  Ríme  - 
Familyfest  1993,  ktorý  sa  uskutočnil  pod  názvom:  Semená 
spoločnosti pre tretie tisícročie. Veľmi hlboko ma zasiahli svedectvá 
rodín alebo ich členov o tom, ako im evanjeliové hodnoty pomáhajú 
zmysluplne  prežívať  aj  najťažšie  udalosti  v  ich  živote.  V  tomto 
príspevku  však  chcem  ponúknuť  na  zamyslenie  myšlienky  z 
posolstva,  ktoré  odznelo  v  hlavnej  časti  programu.  Odporúčam 
čitateľovi, aby sa pri jeho čítaní pokúsil predstaviť si Svätú rodinu - 
Ježiša,  Máriu  a  Jozefa  v  súvislosti  s  nasledujúcimi  myšlienkami. 
Rodina ako majstrovské dielo Božej lásky sa môže stať nosnou silou, 
ktorá prispeje k zmene zajtrajška.

Ak by sme urobili akýsi röntgenový snímok rodiny, objavíme v nej 
nesmierne drahocenné poklady, ktoré, keby sa premietli a aplikovali 
na ľudstvo, mohli by ho premeniť na jednu veľkú rodinu.

Rodina je založená na láske.  Je putom, ktoré má rozličné odtiene: 
láska  medzi  manželmi,  medzi  rodičmi  a  deťmi,  medzi  starými 
rodičmi a vnúčatami, medzi súrodencami. Je to láska, ktorá rastie a 
neustále sa prekonáva. Láska manželov plodí nový život a z bratstva 
sa stáva priateľstvo. Autorita a úlohy - len ak sú výrazom lásky - sú 
prirodzene uznávané.

V  rodine  je  bežné  dávať  všetko  do  spoločného,  prežívať  všetko 
spoločne,  mať jedinú pokladňu.  Sporenie  nie  je  zhromažďovaním, 
ale predvídavosťou. Je bežné podporovať toho, kto ešte nie je, alebo
12 

už nie je produktívny.

Členovia rodiny bez rozdielu veku bývajú spolu. Je prirodzené žiť 
jeden pre druhého, milovať sa navzájom.

Výchova sa v rodine uskutočňuje prirodzene: myslíme na prvé kroky 
a slová dieťaťa. Keď sa trestá i keď sa odpúšťa, vždy je to pre dobro 
jednotlivca.

Zmysel  pre  spravodlivosť  v  rodine  je  normálny  a  vina  či  hanba 
druhého sa cíti ako vlastná. Trpieť a obetovať sa za druhých, niesť si 
navzájom bremená, je prirodzené. Solidarita a vernosť je spontánna.

Život druhého je v rodine taký vzácny ako vlastný; ba niekedy ešte 
vzácnejší. Je samozrejmé starať sa o zdravie všetkých, starať sa o 
toho, kto sa necíti dobre.

Práve  v  rodine  sa  prirodzene  zapaľuje  i  hasne  ľudský život,  tam 
nachádzajú  útulok,  lásku  a  starostlivosť  postihnutí,  starí  a 
nevyliečiteľne chorí.

Členovia rodiny sa obliekajú a živia podľa svojich potrieb.

O spolu nadobudnutý dom sa zaujímajú a starajú spoločne.

V  rodine  človek  vychováva  i  sám  sa  učí:  všetko  prispieva  k 
dozrievaniu  jednotlivca.  Členovia  rodiny  môžu  byť  nositeľmi 
odlišných  kultúrnych  hodnôt,  no  každá  odlišnosť  obohacuje 
ostatných.

Vzájomná komunikácia v rodine je spontánna; každý má účasť na 
všetkom a všetko sa spoločne prežíva.

Úlohou každej rodiny teda je tak dokonale žiť svoje poslanie, aby 
sa rodina stala príkladom pre celú ľudskú rodinu a preniesla do 
nej  svoje  typické  hodnoty. Takto  sa  rodina  stane  semenom 
spoločenstva pre ľudstvo.

    Stanislav Lieskovský, p.farár Dvorníky      13
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