Nikdy neklesaj na duchu
Ježiš, nevinný, pretrpel pre teba všetky muky.
Pros si v pôstnom období milosti, ktoré ťa užšie
spoja s Milovaným. Buď poddajný a učenlivý
v jeho rukách. Opusť seba, neobávaj sa skúšok.
Tie ťa povznesú, tie ti pomôžu, aby si viac
miloval. Duša, ktorá sa celkom oddá Bohu,
požíva pokoj. Výzva pre teba, podľa myšlienok
sv. pátra Pia:
1. Predstav si každé ráno Ježiša tichého a pokorného.
2. Uchovaj si dušu i tvár stále v jase.
3. Premýšľaj každé ráno pred Bohom, čo by si mal urobiť, aby si
poskytol blížnemu pomoc a útechu.
4. Predvídaj príležitosť, pri ktorej sa musíš premôcť, aby si bol
ochotný odpúšťať urážky.
5. Buď zhovievavý k nedostatkom a chybám iných. Uznávaj dobré
vlastnosti iných. Nauč sa trpezlivo znášať ťažkosti iných.
6. Navykaj si láskavému výrazu, pozdravu, úsmevu pri
stretnutí a iných formách kresťanskej zdvorilosti.
7. Ustúp v nezásadných veciach mienke iných.
8. Nič nevytýkaj bez pridania láskavého slova.
9. Správaj sa tak, aby si ľudia tvoje čnosti vážili. Sám sa nimi
nechváľ, hlavne neponižuj tých, ktorí ich nemajú.
10. Buď ochotný žiadať o prepáčenie, keď si sa previnil.

Mariánske noviny
17.číslo

IV.ročník

13.2.2011

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa modlili za moje
skoré uzdravenie, za návštevu členkám Sv.Ruženca, ktorá ma potešila.
Ja som svoje bolesti obetoval za našu farnosť a v modlitbách som
myslel aj na Vás.
Matúš
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Úvodník
Dvaja Indovia, brahman a jeho sluha šli džungľou, keď ich
napadol divoký tiger. Sluha vyliezol na strom a tam sa triasol,
brahman zaujal postoj modlitby a meditácie. Tiger zavetril sluhu,
ale nechal ho tak, zacielil svoje krvilačné oči na brahmana. Ten bol
vo vytržení, rozjímal o večnosti a láske Božej, nevšímal si tigra.
Tak to bolo celú noc. Ráno tiger zmizol. Sluha zliezol, precitol aj
brahman a začal jačať, že ho napádajú komáre. "Ako to vznešený,
že si bol ticho počas útoku tigra a teraz ťa rozladí 1 komár." To
som bol vo vytržení a myslel som na Boha", odpovedal namrzený
brahman.
Začal sa veľký pôst-40 dňový. Aj na nás útočia tigre – naše
slabosti, hriešnosti a nedokonalosti. Premôžeme ich ako brahman
z príbehu – modlitbou a meditáciou, inými slovami zameraním sa
na Boha a jeho kríž. Dostávame sa vtedy do pôstnej nálady a
atmosféry a to nás nepustí, aby sme dovolili tigrom na nás útočiť.
Konajme a modlime sa, postime sa a zriekajme sa. Lebo len tak
objavíme v duši svetlo Božie, ktoré nás povedie k cieľu
– k slávnemu vzkrieseniu.
P. Kučera, farár
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a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej
krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo ...............(5) pásť. I túžil
nasýtiť sa aspoň .....................(6), čo žrali svine, ale nikto mu ich
nedával. I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel
otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu hodil sa mu okolo krku
a ............................... (7) ho. Otec povedal svojim sluhom: „Rýchlo
prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu ...............(8) na ruku a
obuv na nohy! Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho! Jedzme a veselo
hodujme, lebo tento môj syn bol ................. (9), a ožil, bol ....................
(10), a našiel sa!“ A začali hodovať. Jeho starší syn bol práve na poli.
Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si
jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal: „Prišiel tvoj
brat a tvoj otec zabil .....................(11) teľa, lebo sa mu vrátil zdravý.“
On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť.
Ale on povedal otcovi: „Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som
neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani ...................... (12) ,
aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn,
čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa.“
On mu na to povedal: „Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja
mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat
bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.““
Slová na doplnenie: prsteň, hýrivým, synov, svine, majetku, mŕtvy,
hlad, vybozkával, stratený, strukmi, vykŕmené, kozliatko.
My sme si nevzali polovicu majetku a neodišli sme. Ale predsa len
niečo robíme ako márnotratný syn. A Boh nám predsa odpúšťa, lebo
je milosrdný.
Úloha č. 2.: Napíšte, v akých situáciách (akými skutkami) sa
správame k Bohu, nebeskému Otcovi, ako márnotratní synovia a
dcéry.
Úloha č. 3.: Pri akej sviatosti nám Boh odpúšťa naše hriechy,
previnenia?
Úloha č. 4.: Pre bystré hlavičky:Každý vlak v Kocúrkove má rušeň
a 4 vagóny (2 červené a 2 modré). Žiadne dva vlaky nie sú rovnaké.
Koľko môžu mať v Kocúrkove vlakov?
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- Celkový počet veriacich katolíkov: 578 712
- Z toho katolíci s maďar. národnosťou: 61 976
- Počet diecéznych cirkevných škôl: 19
- Počet rehoľných škôl v diecéze: 2
- Rozloha diecézy: 5 932 km²
- Diecéza sa rozprestiera: na území 3. VÚC
Ahojte!
Keď Ježiš odchádzal so svojimi učeníkmi z Jericha, prechádzal okolo
slepého Bartimeja. Keď počul, že je to Ježiš z Nazaretu, zvolal:
Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!
Popolcovou stredou sa po krátkom fašiangovom období začína
Pôstne obdobie. Končí sa čas plesov a zábav, pominuteľných vecí a
začína sa obdobie, ktoré má sústreďovať našu pozornosť na
duchovnú oblasť v našom živote. Pôstom sa pripravujeme na Veľkú
noc, teda na tajomstvo Ježišovho zmŕtvychvstania. My si v tomto
čísle povieme o Božom milosrdenstve, pretože si myslím, že práve
pôstna doba nám upiera zrak na jeho nekonečnú lásku, dobrotu,
odpustenie hriechov... A najkrajší príbeh, ktorý môžeme nájsť vo
Svätom písme o nekonečnom Božom milosrdenstve, je podobenstvo
o márnotratnom synovi. Pozorne si ho prečítajte.
Úloha č. 1:
Aby ste si mohli celý príbeh prečítať, doplňte slová, ktoré chýbajú.
(Ak by ste si nevedeli poradiť, pomôžte si Svätým písmom:
Evanjelium podľa Lukáša, 15, 11-32.)
„Istý človek mal dvoch .........(1). Mladší z nich povedal otcovi:
„Otec, daj mi časť.....................(2), ktorá mi patrí.“ A on im rozdelil
majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval
do ďalekého kraja a tam svoj majetok .........................(3) životom
premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký .............(4)
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Správy z našej farnosti
F.ú. zakúpil a dal doviesť chudobnej rodine Repčíkovej drevo na
kúrenie za 380€.
ABU -Trnava schválil opravu organa v Ratkovciach za 16 600€ (500
000 Sk). Vykoná firma J.Valoviča zo Serede.
Svätoblažejské požehnanie prijalo asi 400 veriacich
z farnosti.
Na mládežnícky ples našej arcidiecézy išlo 13 mladých
farníkov z Červeníka. Konal sa 19.februára
v Maduniciach a okrem p. arcibiskupa a jeho tajomníka
sa ho zúčastnilo 230 mladých ľudí. Boli veľmi
spokojní. Podľa usporiadateľov bol záujem obrovský,
takže na budúci rok ples urobia v Trnave v hoteli blízko
ABU, kde pozvú do 500 mladých ľudí. Medzi mladými sme boli aj
my a kládli sme im otázky. Prečítajte si pár odpovedí:
1. Ako sa cítite na dnešnom plese?
2. Naplnil Vaše očakávania?
3. Aké zmeny by ste privítali?
4. Čo by ste chceli vyhrať v tombole a prečo?
1. Celková atmosféra je skvelá. Program tiež, najviac sa nám páčili
dievčatá zo Street Dance Academy so svojím vystúpením.
2. Nadmieru naplnil naše očakávania.
3. Aj napriek tomu, že som kritická, nemenila by som absolútne nič.
4. V tombole sme chceli vyhrať zájazd do Madridu, pretože
Španielsko som nikdy nenavštívila.
Kristína
3

1. Veľmi dobre, je to dobrá zábava a príjemný ľudia, viem sa tu dobre
uvoľniť.
2. Je nad moje očakávania.
3. Žiadne, je to tu super.
4. Fúha, neviem ani aké sú ceny takže...
Ondrej
1. Fajnovo, je to tu super, úžasný ľudia a taktiež super zábava.
2. Určite áno.
3. Asi žiadne, aj keď mám rada zmeny.
4. Neviem ešte aké ceny sú takže neviem...
Otázky sme kládli aj organizátorom.

Dominika

Z pohľadu organizátora, myslíš si, že tento ples spĺňa predstavy,
ktoré ste si vytýčili pri organizovaní mládežníckeho diecézneho
plesu?
Naše predstavy prvý ročník splnil.
V tíme už predchádzajúce skúsenosti
s organizovaním plesov máme.
Ja s organizovaním Farského plesu
farností Leopoldov a Červeník a Lukáš
s Veronikou organizovali Mládežnícky
ples v Krakovanoch. Každý sme mali
určitú predstavu, ako by mal ideálny mládežnícky ples vyzerať a
bolo potrebné tieto predstavy skĺbiť. Myslím, že sa nám to podarilo
a každý vniesol do podujatia to svoje. Ples sa vydaril, no už teraz
rozmýšľame nad druhým ročníkom a chceme stavať na pevne
daných základoch prvého ročníka a začať pracovať na tom, aby bol
druhý ročník ešte lepší.
4

"Som vďačný Pánu Bohu a som rád, že som mohol prísť do
staroslávnej Nitry, ktorá je Betlehemom kresťanstva na Slovensku.
Nitra nám hovorí o prvom tisícročí. Tu neďaleko stál prvý
kresťanský kostol v stredovýchodnej Európe. Tu sa od roku 828
pšeničné zrno stáva v Eucharistii Telom Krista, ktorý v sebe
zjednocuje všetkých, čo ho s vierou prijímajú. Preto som túžil
navštíviť Nitru. Ešte za života svätého Metoda tu bola zriadená
diecéza. Katedrálny chrám, ktorý sa vypína nad mestom je jedným z
najstarších biskupských sídiel medzi slovanskými národmi."
- založená: pápežom Jánom VIII. bulou
Industriae tuae v r. 880
- patróni diecézy: sv. Andrej Svorad a
Beňadik
- katedrálny chrám: Bazilika sv. Emeráma v
Nitre
- diecézny biskup: Mons. Viliam Judák
- biskupské heslo: "Jesus mitis et humilis" –
"Ježiš tichý a pokorný" (por. Mt 11, 29)
- pomocný biskup: Mons. Marián Chovanec
- biskupské heslo: „Omnia impendam pro animabus vestris“ –
„Všetko vydám za vaše duše“ (por. 2 Kor 12, 15)
- pútnické miesta: Nitra – Kalvária, Skalka nad Váhom,
Topoľčany, Topoľčianky, Hronský Beňadik, Nová Ves nad Žitavou,
Mechovička
Nitrianska diecéza v číslach:
- Počet dekanátov: 17
- Počet farností: 197
- Z toho národnostne zmiešaných farností: 55
- Obyvateľov v diecéze: 701 416
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Ak má chudoba tie tri spomenuté stupne, tak sa ona naozaj rovná
cnosti, je hodná úcty a prináša dobré ovocie. Ak ich nemá, tak taká
chudoba je pohromou pre spoločnosť. Takáto chudoba je zdrojom
zločinu, utrpenia a nešťastia pre celú spoločnosť. Je známe, že
Slováci v minulosti boli skôr chudobní ako bohatí. Myslím, že
práve vďaka chudobe, ktorá na Slovensku mala väčšinou tie tri
spomínané stupne, Slováci ako národ prežili. Zatiaľ čo niektoré iné
bohaté a mocné národy, buď neprežili alebo žijú vo veľkej kríze.
Dnes máme veľa príkladov toho, čo prináša veľký blahobyt a
chudoba. Akú veľkú a hroznú závislosť na hmotných statkoch
prináša bohatstvo. Stretávame sa s tým už aj u nás. Máme bohatých
aj chudobných. V mnohých prípadoch tá naša dnešná chudoba nemá
tie tri spomínané stupne a preto je zhubná. Ak sa naviac ešte k tomu
pridá aj duchovná chudoba, tak je to naozaj pohroma pre
spoločnosť.
J.Vančo

Nitrianska diecéza
V tomto čísle budeme pokračovať ďalšou slovenskou diecézou, a to
biskupstvom Nitrianskym

Čo si myslíš – čo si z plesu odniesli alebo čo priniesol pozitívne
tento ples mladým?
Chceli sme mladým ľuďom aj takýmto spôsobom ukázať, že sa dá
slušne zabaviť. Pre organizátorov bola veľká výzva - urobiť ples,
ktorý nemal byť iba obyčajnou diskotékou. Sobotný večer bol
svedectvom o tom, že mladí ľudia sa vedia zabávať na úrovni a chcú
niečo viac, ako len bezduchú zábavu.
Mali sme pocit, že aj napriek tomu, že naša arcidiecéza je pomerne
aktívna, tak akcia tohto druhu tu chýbala. Chceli sme spojiť mládež
celej arcidiecézy. Veľkým povzbudením pre organizátorov bolo,
že záštitu nad plesom prevzal otec arcibiskup Mons. Róbert Bezák,
ktorý okrem samotnej účasti na plese, celebroval sv. omšu, ktorá mu
bezprostredne predchádzala.
Pozitívom v konečnom dôsledku je, že mladí ukázali, že sa vedia
slušne zabaviť. Bolo nádherné sledovať, ako sa stretli priatelia
z viacerých dekanátov a vytvorili jedno veľké spoločenstvo a tiež to,
že sa stretli so svojim biskupom.
Na budúci rok plánujete urobiť ples v takom štýle ako tento alebo
v inom?

Nitrianska diecéza bola založená pápežom Jánom VIII. roku 880
bulou Industriae tuae a územne bola reorganizovaná 14.2.2008
dekrétom Kongregácie pre biskupov (N. 621/2003).
Jej hlavnými patrónmi sú benediktínski pustovníci sv. Andrej-Svorad
a Beňadik.

Nad budúcim ročníkom visí zatiaľ viacero otáznikov, ktoré budeme
riešiť v blízkej budúcnosti. Isté je to, že ples bude. Nie je však
rozhodnuté, či pôjdeme do iných, väčších priestorov, alebo ostaneme
v Maduniciach. Tiež by sme chceli vylepšiť a skvalitniť program,
možno pridať živú kapelu, no na to všetko treba peniaze a
sponzorov. Nechceme aby bol ples pre mnohých mladých
neprístupný svojou cenou. Budeme hľadať kompromisy a snažiť sa
o čo najlepšie riešenia.

Nezabudnuteľnými ostanú slová pápeža Jána Pavla II., ktoré povedal
pri svojej návšteve Nitry 30. júna 1995:

Na otázky odpovedala organizátorka plesu - Margaréta Vozáriková
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Farský ples sa uskutočnil 25.februára v pohostinstve Miháliková.
Bolo tam asi 150 ľudí. Nálada bola úžasná a preplnená radosťou a
priateľstvom. Plesalo sa až do rána bieleho.
Ďakujeme organizátorom, ale aj mnohým sponzorom, ktorí nám
prispeli cenami do tomboly.
Spomenieme aspoň sponzorov z Červeníka: Farský úrad Červeník,
vdp. Peter Kučera, Reštaurácia Miháliková, RUPET, Potraviny Peta,
Rozličný tovar – Horváth, Stavebniny – Vozárik, PD Červeník,
Kvetinárstvo – pohrebníctvo, p.Havrlent, p.Mária Blašková,
rodina Púdelová, Mariánske noviny.
Patrí im srdečná vďaka, ale poďakovanie patrí aj ostatným
sponzorom, ktorých sme nespomenuli.
Aj z tohto plesu Vám prinášame rozhovory:
1. Ako sa cítite na dnešnom plese?
2. Naplnil Vaše očakávania?
3. Aké zmeny by ste privítali?
4. Čo by ste chceli odkázať usporiadateľom?
1. Veľmi dobre.
2. Áno.
3. Pri tombole, ktorá sa losovala bola väčšia zábava.
4. Vďaka za skvelú zábavu + veľmi pekne hrali na husliach.
Leopoldovčania
1. Čím ďalej, tým lepší ples.
2. Áno, skvelý ples.
3. Viac vzduchu v miestnostiach.
4. Ďakujem
Trakovičania
6

Modlitba je prehlbovanie svojho vnútorného vzťahu k Bohu. Je to
akási duchovná očista. Almužna je dobrovoľné odovzdanie časti
materiálnych dobier, ktoré máme dať tým, ktorí sú v núdzi, ktorí to
veľmi potrebujú. Sebe odopreté dobrá(ušetrené), by mali dostať tí,
ktorí sa musia nedobrovoľne postiť, teda chudobným. Existujú tri
stupne ľudskej chudoby:
– Chudoba ľudí, ktorí trpezlivo znášajú chudobu.
– Chudoba ľudí, ktorí sa vzdali všetkej závislosti od majetku a sú
pripravení kedykoľvek sa vzdať majetku, ak je to Božia vôľa.
– Chudoba ľudí, ktorí sa dobrovoľne vzdajú pozemských statkov,
dobrovoľne prijmú chudobu a v chudobe sa zasvätia Bohu. Ich
odmenou je Božie kráľovstvo(1. blahoslavenstvo Mt 5, 3-11).
pre zaujímavosť v skutočnosti uvediem jeden skutočný príbeh.
Istý mládenec hľadal prácu u bohatého obchodníka. „Počul som,
že súrne hľadáš prácu.“ hovorí obchodník mládencovi. „Bieda ťa
prinútila, keď prosíš o prácu?“ „Nie, hovorí on, nie som bedár a nie
som v núdzi.“ „Ale si bez majetku, nemáš nič.“ Mládenec hovorí:
„Som síce chudobný, ale som taký z vlastnej vôle.“ „Tak potom
žiješ z majetku iných, si príživník.“ „Možno je to tak, ale veď aj
obchodník žije z majetku iných.“ „Máš pravdu, ale on neberie to, čo
patrí iným zadarmo, dáva im zato svoj tovar.“ odpovedá obchodník.
„Áno, je to tak. Každý berie a každý dáva, tak to v živote beží.
Obchodník dáva tovar, roľník zemiaky, rybár ryby atď. Ja dávam
poctivú prácu“, hovorí mládenec. „Čomu si sa ty naučil, čo vieš?“
„Viem myslieť, čakať, som trpezlivý a viem sa postiť.“ „A to je
všetko?“ „Myslím, že to je všetko.“ „Ale povedz mi, aký je z toho
osoh? Napríklad postenie, načo je to dobré?“ „Pane, je to veľmi
dobré. Keď človek nemá čo jesť, tak postiť sa, je to najmúdrejšie
čo môže robiť. Pretože sa viem postiť, som trpezlivý a viem čakať,
môžem si zamestnanie vyberať. Nie som až tak závislý
na materiálnych statkoch a preto nepoznám núdzu.“ Obchodník
uznal, že myslenie, trpezlivosť a pôst sú výborným vysvedčením
pre mládenca a dal mu prácu.
19

Pôst a chudoba
Pôst je vedomé a dobrovoľné obmedzenie príjmu tuhej stravy na
určité obdobie. Počas pôstneho obdobia sa človek dobrovoľne
čiastočne alebo úplne zrieka jedla, alebo iných pôžitkov.
V dávnej dobe, ale aj dnes pôst považovali ľudia za prejav
poslušnosti, smútku alebo disciplíny. Pôst tiež považovali aj ako
spôsob ochrany pred vznikom rôznych ochorení, dokonca v
niektorých prípadoch aj ako súčasť liečby niektorých chorôb.
Dnešná medicína odporúča pôst tiež aj ako prevencia pred vznikom
rôznych ochorení. Žiaľ s potravou, ktorú dnes prijímame sa do
nášho tela dostávajú aj rôzne cudzorodé jedovaté látky, tzv. toxíny,
ktoré si pre náš organizmus škodlivé. Preto je mimoriadne dôležité
odstraňovanie týchto látok z nášho tela(detoxikácia, očista). Pôst je
pre detoxikáciu azda najvhodnejší spôsob. Odborníci v tejto oblasti
odporúčajú spájať telesnú očistu zároveň s duchovnou očistou.
Teda myslieť pozitívne, zbaviť sa negatívneho myslenia, nenávisti,
hnevu, strachu atď. Obmedzenie príjmu stravy, teda pôst, môže
spôsobiť aj nepríjemné pocity, príznaky slabosti, bolesti hlavy,
podráždenosť, precitlivosť na zvuky, zhoršenie spánku, atď.
Preto doba trvania pôstu, jeho intenzita je individuálna, závisí
od osobnosti. Pôst má teda byť časovo obmedzený. V žiadnom
prípade to nie je a nemá byť trest. Ale sú známe tiež časté prípady,
že pôst spôsobuje aj osvieženie mysle. Myslím si, že v predstavách
kresťanov, pôst nie je ani zďaleka iba odrieknutie si jedla.
Je to skôr zrieknutie sa všetkého, čo môže kresťan postrádať, čo je
v jeho živote zbytočné alebo to, čo mu prekáža. Je to snaha o to,
aby sa zväčšil priestor na pomoc blížnemu, aby sa našiel čas a
trpezlivosť v rodine pri výchove detí, čas na pomoc tým,
čo to potrebujú atď.
Poznáme tri základné pôstne zvyky: Modlitba, samotný pôst a
almužna.
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1.
2.
3.
4.

Je to super.
Áno.
Stará tombola, kratšie šaty a vlasatejší chlapi.
Aby spravili aj na rok taký dobrý ples.
Leopoldovčania

1. Výborne. Jedlo bolo vynikajúce, obsluha príjemná. Zábava je
dobrá a rovnako spoločnosť ľudí okolo nás.
2. Sme tu už druhýkrát a sme radi, že nás farnosť Červeník pozýva
medzi seba. Je to dobrá príležitosť stretnúť sa s Červeníčanmi a
porozprávať sa, zabaviť sa s nimi.
3. Sme spokojní so všetkým.
4. Tombolu vymyslieť trošku iným spôsobom. Sklamanie z
prázdnych lístkov sme mali hneď na úvod plesu. Sedíme v druhej
miestnosti za oknami a sme mimo diania na parkete, je t veľmi
slabo počuť hudbu. Sú tu stále plné stoly vína. Ďakujeme
Ratkovčania
1. Na už tradičnom stretnutí sa zišli „bratia“ z Leopoldova,
Červeníka a Ratkoviec, ktorí si spoločne a s radosťou podebatovali
a pri dobrej hudbe v perfektnom prostredí uctili spomienky a
pripravovali plány na budúcnosť! Taká jednotná spoločnosť
nachádza len spoločnú tému pre rozvoj a zveľadenie priateľstva!
2. Ples ako každoročne aj dnes splnil očakávania tejto skvelej
spoločnosti, kde sú všetci jedno a kde chcú všetci jedno!
3. Dobré netreba meniť, treba ho len zachovávať a prijať ešte lepšie
návrhy a pripomienky!
4. Usporiadateľom patrí veľká vďaka a úcta za skvelú organizáciu,
priebeh a vykonanú prácu. Želám si, aby čo najviac mladých
pochopilo, že aj v slušnej spoločnosti môžu nájsť príklad a
zábavu!!!
rod.Malovcová
7

1. Veľmi dobre, je tu príjemná atmosféra.
2. Áno, viac ako sme očakávali.
3. Vrátiť sa ku klasickému losovaniu tomboly.
4. Aby aj do budúcna udržali vysokú úroveň plesu.
manželia Podkopčanoví
Oznamujeme, že finančný výťažok z 5. roč. farského plesu
v Červeníku bol v celkovej čiastke 698,45 €. Z toho pre
Červeník 280 € a pre Leopoldov 418€.
Komisia pre mládež pri KBS pozvala mládež
na 26. svetový deň mládeže do Madridu, ktorý sa koná
od 16. do 21.augusta 2011. Mládež by šla už 9.augusta,
návrat by bol 24.augusta...Cena 420€ do 28.2. - potom
drahšie až 500€. Z našej farnosti sa doteraz prihlásilo
5 mladých ľudí. Celkove na celom svete je už
prihlásených 2 milióny mládeže, zo 180 krajín sveta. Bude to
demonštrácia mladosti a katolíckej viery mladých ľudí. Dôkaz,
že Cirkev má budúcnosť a podporu i mladých generácii. Púte sa
zúčastní aj sv. Otec Benedikt XVI.
F.ú. Červeník požiadal o schválenie prestavať faru a zároveň
o pôžičku 900.000 Sk. Po kontrole komisie z Arcibiskupského úradu
pod vedením jej riaditeľa Dr. Jozefa Gábriša,komisia zamietla
pôvodný návrh – prestavať faru a navrhla postaviť celkom novú
budovu v záhrade fary. Po zvážení dôsledkov napokon F.ú.
v nasledujúcom týždni zamietol tento návrh a odložil riešenie o rok.
Dôvody:
– Nedostatok peňazí. Do zvončeka sa vyberie v nedeľu asi 200
€.Toto celkom pohltia bežné výdavky. Pri zbierke sa vyberie okolo
1000 €. Fara by stála najmenej 100 000 € (3 mil. SK). Pôžička by vraj
bola odsúhlasená len na 20.000 eur- splatiť do 3 rokov!
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Kým rímska maľba má zreteľné črty východného umenia, trnavská
je akoby skrášlenou kópiou. Ušľachtilá a milá tvár Panny Márie
je v závoji, okolo hlavy má svätožiaru, ľavú ruku na srdci, pravá
je pozdvihnutá a obrátená dlaňou von. Na pozadí sú ozdobné
kosoštvorce vyplnené ľaliovitými krížmi. Táto maľba bola
umiestnená na múre severnej(ľavej) bočnej lode. Po prístavbe
bočných kaplniek za kardinála Petra Pázmaňa(1629-1636) bola
maľba umiestnená v Kaplnke Svätého Kríža vedľa oltára vľavo.

Pôstom
pokánia streda nás volá
pochopiť symbol popola
obmedzenosti mementom
poznačiť telo – Ducha dom
v slobode sa ja na to dám
prinavrátiť sa k hodnotám
povedať zlobe sveta dosť
precítiť ducha poslušnosť
oživiť chcem úctu k Láske
by som nechodil viac v maske
obmyť sa slzou pokánia
a plameňmi čo nezrania
obnoviť srdca čistotu
v Slove nájsť znova istotu
pomôž nám, Pane, prežiť čas
v ktorom sa Láska dotkne nás.

17

SÚŤAŽNÁ OTÁZKA Č.1:
Kto priniesol dnešný milostivý obraz Panny Márie do Trnavy?
Na vaše odpovede čakajú do konca mesiaca marec, potom zo
správnych odpovedí vyžrebujú troch výhercov, ktorí od nich dostanú
knižné odmeny z vydavateľstiev Dobrá kniha a Spolok svätého
Vojtecha.
V závere Trnavskej novény 2011 vylosujú zo všetkých odpovedí,
ktoré k nim prídu (zo správnych aj nesprávnych) troch výhercov
hlavných cien – dvaja dostanú monografiu o Panne Márii Trnavskej,
hlavnou cenou bude obraz Panny Márie Trnavskej, autorkou kópie je
Veronika M. Simon. Šancu vyhrať majú teda všetci, ktorí sa do súťaže
zapoja.
Úryvok, na ktorý nadväzuje súťažná otázka, si môžete prečítať tu.

Pôvod milostivého obrazu Panny Márie Trnavskej
Obraz Panny Márie Trnavskej bol namaľovaný podľa milostivého
obrazu, ktorý sa nachádza v Kostole sv.Alexeja a Bonifáca v Ríme.
Rímsky obraz predstavuje Pannu Máriu samotnú a má hnedastú farbu.
Charakter maľby i strnulosť podoby poukazujú na byzantský sloh.
Spomínaný rímsky obraz sa tešil veľkej úcte. Už v tom čase
prichádzali do Ríma na štúdiá seminaristi i z našich krajov. Jeden
z týchto bohoslovcov, predpokladá sa, že – František Forgáč,
od mladosti veľký ctiteľ Panny Márie – dal odmaľovať tento rímsky
milostivý obraz a po návrate zo štúdií v roku 1585 ho dal do Dómu
sv. Mikuláša. František Forgáč sa v roku 1586 stal kanonikom,
v roku 1596 nitrianskym biskupom, a v roku 1607 ostrihomským
arcibiskupom a kardinálom v Trnave. Zomrel 16. októbra 1615.
Pochovaný je v Trnave v Bazilike sv. Mikuláša. Obraz Panny Márie
Trnavskej je namaľovaný na dreve veľkosti 89,5 x 71 cm.
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Nie sme schopní toto zohnať. Pri zdražovaní a nezáujmu farníkov,
napr. Ratkovce to vôbec nezaujíma,ale i farníci z Červeníka
sú apatickí k celej akcii, nemá význam sa púšťať do diela.
– Nie je možný prístup mechanizmami a autami na stavenisko.
Sused nie je ochotný uvolniť kúsok svoje záhrady na cestu. Totálny
nezáujem je predať svoju záhradu,či vymeniť za farskú pre stavebný
pozemok na novú faru.
– Pre nedostatok kňazov je prognóza raz spojiť Červeník zasa do
farnosti Leopoldov.
– Únava a choroba miestneho správcu. Stavať novú faru je robota
pre mladých. A všetko skoro sám si netrúfam,lebo vidím, že záujem
nie je u farníkov nijaký. Čakajú na zázrak,že farár to urobí. Takže
počkať na mladšieho farára a zatiaľ sporiť a odkladať financie. Veď
také Trakovice nečakali na farára a sami si postavili faru. Je
možné,že tam bude preložená fara.
V kostole 6.februára vystúpila rocková kapela
z Leopoldova "Mladí priatelia" pod vedením
B. Mũllerovej. Mala úspech.
Už druhé evanjelizačné stretko pod vedením R. Štefáka
zo Spoločenstva pri dome sv. Martina v Bratislave sa uskutočnilo
27.feb. v našom kostole. Účasť väčšia ako minule. Témou seminára
bolo zmierenie sa s Bohom a jeho láska k nám. Ďalšie také podujatie
je 20.marca. Pripravili sme pre Vás s nimi rozhovor:
Na úvod sa nám predstavte, čo vlastne Spoločenstvo pri Dóme sv.
Martina je?
Spoločenstvo pri Dome sv. Martina je laické spoločenstvo
kresťanov, ktorý prežili osobné stretnutie s Bohom. Spoločenstvo je
z Bratislavy a má v súčastnosti 150 členov. Náplňou jeho činnosti je
formácia kresťanov, evanjelizačné akcie po celom Slovensku,
vydávanie časopisu NAHLAS, a stredajšie stretnutia podobného
typu ako je Nový začiatok.
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Ale pre upresnenie program Nový začiatok neorganizuje SPDSM, ale
skupina veriacich z Červeníka a Leopoldova v spolupráci s hudobnou
skupinou z laickej komunity NAIM z Bratislavy. Na ďalšom stretnutí
bude už tiež pre zmenu iná hudobná skupina.
Je na Slovensku ešte aj viac takýchto spoločenstiev a spolupracujete
spolu?
Na Slovensku existuje množstvo
spoločenstiev a komunít s ktorými SPDSM
spolupracuje. Organizujú sa tiež konferencie
pre tieto spoločenstvá, na ktoré chodí
do 400 ľudí. SPDSM je tiež súčasťou
Združenia kresťanských spoločenstiev
mladých, ktoré má 7 000 členov.
Aký význam má mať táto akcia v našom chráme pre Vás a aký cieľ
sledujete(alebo čo si od toho sľubujete)?
Pôvodným zámerom akcie Nový začiatok bolo spraviť pár stretnutí,
kde by sme sa spolu modlili, oslavovali Boha a tiež si niečo vypočuli
o určitej kresťanskej pravde a tak mohli byť povzbudení vo svojom
živote. Ide nám o obnovenie našej nádeje na spásu, ktorú každému
ponúka Boh. Úvodné stretnutia majú ukázať, či vôbec veriaci majú
záujem o takýto typ akcie. Ak budú ľudia odchádzať z týchto stretnutí
povzbudení vo viere s tým, že sa stretli osobne s Bohom, tak stretnutia
splnia svoj cieľ. Určite však nemá časom zostať iba pri týchto
stretnutiach, ale uvidíme aké má Pán plány. Povzbudenie totiž treba
priniesť aj ľuďom, ktorí v Boha neveria.
Aký dojem ste si odniesli z úvodného stretnutia, ako zapôsobili na Vás
veriaci a čo si myslíte o účasti veriacich?
Úvodné stretnutie bolo akoby "skúšobné" vôbec sme nemali predstavu
či príde 5 ľudí alebo plný kostol. Nakoniec prišlo okolo 50 ľudí. Boli
sme radi, že hudobníci z Bratislavy nemuseli merať cestu zbytočne.
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25. – 29. júla – dekanát Smolenice
30. júla - Trnava – Tulipán - pútnická ranná sv. omša o 7:00 ku cti
bl. Zdenky Schelingovej, Trnava – Tulipán, provinciálny dom
krížových sestier)
- sobotná sv. omša o 10:00 pred milostivým obrazom Trnavskej
Panny Márie, Trnava – bazilika minor sv. Mikuláša
31. júla – Katedrála sv. Jána Krstiteľa, Trnava – sv. omša o 9:30
- sv. omša o 11:30 a po nej rozlúčka s relikviami sv. Cyrila,
slovanského vierozvesta, spolupatróna Európy a odovzdanie do
Žilinskej diecézy
Členovia sv. Ruženca navštívili redaktora tohto časopisu M.Ješku,
ktorý náhle a vážne ochorel. To že chýba v kostole, vo farnosti je
zjavné a to mu prišli vyjadriť aj ruženčiarky v čele so svojou
riaditeľkou.
Arcibiskupský úrad v Trnave vyhlásil súťaž v práve
prebiehajúcom Roku Panny Márie Trnavskej. Počas nasledujúcich
9. mesiacov sa dozviete viac z histórie tohoto fenoménu, ktorý je
známy aj za hranicami Trnavy. Dnes začíname textom z publikácie
História a súčasnosť úcty k Panne Márii Trnavskej, ktorú zostavili
Marcel Kubinec a Eva Klčovanská a vydala ju Rímskokatolícka
cirkev – Farnosť sv. Mikuláša v Trnave v roku 2010 ako jubilejnú
brožúru pri príležitosti tristého výročia
zázračného zastavenia morovej epidémie
v meste Trnava.
Svoje odpovede môžete zasielať jedným
z týchto spôsobov:
1. Emailom na sutazpmt@abu.sk
2. Alebo klasicky poštou na adresu
Rímskokatolícka cirkev – Trnavská arcidiecéza,
Ulica J. Hollého 10, 917 66 Trnava.
Heslo: Súťaž - Rok Panny Márie Trnavskej
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Podobne pripravujú prekvapenie žiaci 9 roč. - muzikál
o sv. Cyrilovi a Metodovi z príležitosti 1 150. výročia ich príchodu
do starej vlasti Slovákov. Scenár, réžiu, piesne, nácvik vykonajú
sami.
Vieme, že sa zahájilo tento rok putovanie relikvií sv. Cyrila
po Slovensku a bude končiť v roku 2012. Trnavská arcidiecéza bude
môcť privítať relikviu sv. Cyrila 1.júna 2011 až do 31. júla 2011
s nasledujúcim programom:
Putovanie relikvií sv. Cyrila, mnícha, slovanského vierozvesta,
spolupatróna Európy – 2011.
Trnavská arcidiecéza prevezme relikvie od Gréckokatolíckej
bratislavskej eparchie.
1. júna 2011 – bude relikvia sv. Cyrila oficiálne prijatá v Trnavskej
arcidiecéze pri sv. omši o 18:00 v kostole sv. Jakuba (františkánsky
kostol).
1. – 5. júna – dekanát Dunajská Streda
6. – 10. júna – dekanát Komárno
11. – 15. júna – dekanát Hurbanovo
16. júna – sestry vykupiteľky Nesvady
17. – 21. júna – dekanát Šaľa
22. – 26. júna – dekanát Galanta
27. júna – 1. júla – dekanát Sereď
2. - 6. júla – dekanát Trnava
7. júla ( dopoludnia ) - sestry marianky Trnava
( popoludní ) sestry uršulínky Suchá nad Parnou
8. júla ( dopoludnia ) - sestry spasiteľky Smolenice
( popoludní ) – sestry premonštrátky Vrbové
9. júla ( dopoludnia ) – sestry De Notre Dame Beckov
( popoludní ) – Kňazský domov a sestry vincentky Beckov
10. – 14. júla – dekanát N. M. n. V.
15. – 19. júla – dekanát Piešťany
20. – 24. júla – dekanát Hlohovec
14

Ak by sa tieto stretnutia neuchytili mali sme v pláne nepokračovať
týmto spôsobom, ale vymyslieť niečo iné. Zdá sa však, že stretnutie
splnilo účel, lebo na ďalšom stretnutí bolo viac ľudí. Ako zapôsobili
na nás veriaci? Úplne najlepšie. Niektorí nám poďakovali. Mali sme
po stretnutí prichystané občerstvenie. Ale nie toto sú najdôležitejšie
veci. Radi sme spolu s veriacimi z Červeníka a Leopoldova prežili
dobrý čas v prítomnosti nášho Pána. Veľmi dobré je, že pán farár je
otvorený pre rôzne akcie a túži, aby farnosť žila duchovným
životom.
Ďakujeme za rozhovor
Každú prvú sobotu a pred mariánskym sviatkom si konajú veriaci
v kostole fatimskú pobožnosť. Je hojne navštevovaná. Režisérkou
pobožnosti už dlhodobo je p.Jolanka Vozáriková. Vďaka.
Obrovský záujem je o Letný tábor detí vo Vysokých Tatrách.
Prvoprijímajúce deti zaspievali pri sv. omši pieseň,ktorú sami zložili
na počesť Ježiša.
Don Anton Srholec, ktorý patrí medzi 10 najosobností Cirkvi na Slovensku mal sv. omšu
v nedeľu 27.februára v Ratkovciach. Obyvatelia
tejto malej dedinky ponúkli tomuto správcovi
azylového domu pre 50 bezdomovcov, sviňu,
samozrejme zabitú a pripravenú - ako dar pre
bezdomovcov. Podobne konali pred pár
týždňami, keď ich navštívil slov. misionár
pôsobiaci na Haiti. Po sv. omši sme sa
porozprávali s donom A. Srholcom a takto nám odpovedal na naše
otázky.
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O Červeníku toho viem poskromne. Dopočul som sa len, že tam je
viac peknej muziky na osobu, ako je napr. v Bratislave, možno i v
Prahe. Veľa koncertov, veľa hudobníkov a účasť na mnohých
súťažiach a hudobných festivaloch. Mám rád kultúru.

Čo Vám dáva táto práca?
Isté naplnenie môjho ľudského a kresťanského príbehu. Je to moja
odpoveď na dary, ktoré som dostal. Aj ja som bol bezdomovec,
cudzinec a stále potrebujem ľudí.

Čo Vás priviedlo do našej filiálky?
Do Vašej filiálky som sa dostal ako Pilát do Kréda. Mám tam
priateľa, p. Mikuša, ktorý je mojim predsedom pobočky
Konfederácie politických väzňov Slovenska. On občas zabíja a pre
mojich bezdomovcov daruje oveľa viac, než to, čo neschosnuje.
Požiadal ma, aby som mal v nedeľu sv. omšu, čomu som rád vyhovel
a bol to pre mňa a možno i pre veriacich v Ratkovciach pekný
zážitok.

Vieme, že teraz sa v médiách hovorí veľa o Cirkvi – konkrétne
financovanie Cirkvi, odluka od štátu – čo na to vravíte Vy?
Tieto problémy musia riešiť kompetentní. Ja žijem na okraji, ako
všetci naši čitatelia. Viem len to, že odmietnutie peňazí je daň, ktorú
platíme za svoju slobodu. A ja milujem slobodu.

Odkedy ste na dôchodku sa aktívne venujete bezdomovcom. Dokázali
sa niektorí z nich postaviť na vlastné nohy?
Bezdomovci sú len trocha chudobnejšia vzorka, ako sú rozličné
skupiny občanov našej zložitej spoločnosti. Lekári, učitelia,
milionári, chorí. Majú viac smoly, žiadne inštitúcie a menej
terapeutov.. Cieľom už nie je, aby všetci dostali byt, či dom. Našim
cieľom je, aby mali domov. Domov, to je miesto, kde je teplo, trocha
kultúry, ale hlavne niekto, kto ťa eviduje, čaká a má o teba záujem.
Podobne ako chorí v nemocnici. Niektorí sa uzdravia a niektorí sú už
nevyliečiteľne chorí. Mnohí bezdomovci si na svoju chorú predstavu
slobody zvykli a stratili vieru, že by ich mohol mať niekto rád a oni
sa naučia na službu a lásku primerane odpovedať.
Sú Vám vďační za to, čo pre nich robíte a ako prejavia vďaku?
Táto práca sa nemeria vďačnosťou. Niektorí ľudia sa nenaučili
prejaviť vďačnosť ani v rodine a mnohí ani Bohu za ten najväčší dar.
My nemôžme čakať veľkú vďačnosť. Ja som vďačný za to, že to
smiem a vládzem robiť. Vždy je lepšie dávať, než čakať, aby ma
niekto obdaroval.
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V živote ste si veľa vytrpeli, ale aj napriek tomu ste sa dožili
krásneho veku. Chceli by sme vedieť či máte ešte nejaký sen v živote.
Starý človek sa má modliť o pokojnú a bohumilú smrť. Ja stále
snívam o živote, kde sa všetci, vďaka porozumeniu Ježišovej láske
naučíme pracovať pre viac radosti, pokoja, porozumenia a toho, o
čom snívajú všetci chudobní, aby mohli dôstojne žiť a prežiť. Verím,
že k tomuto snu môžeme prispievať aj starí ľudia, kým vládzeme
dačo pozitívne urobiť, alebo naučiť.
Deti, mladí ľudia sú budúcnosťou spoločnosti. Čo by mali podľa Vás
robiť, aby spoločnosť na Slovensku(celom svete) bola citlivejšia,
krajšia...?
Mladí ľudia boli, sú, aj budú našou nádejou. Som od nich príliš
vzdialený, než aby som im radil. Saleziánom vďačím za tvrdú,
láskavú výchovu. Veľa študovať, poctivo pracovať a nikdy sa
nenaučiť fajčiť. Fajčenie a ostatné jedy, na ktorých je potom človek
závislý ako otrok, sú veľkým hriechom. Oslobodzovať môže len ten,
kto vie a kto sám je slobodný.
Pátrovi ďakujeme za rozhovor a nech ho Pán naďalej sprevádza
svojím Duchom.
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