Školský rok sa skončil! Určite si každý z vás s
úľavou povzdychne: „Konečne to mám za sebou.“ vysvedčenia sú rozdané a teraz hurá na
prázdniny. Začali sa dva mesiace sladkého oddychovania. Žiadne učenie, len kúpaliská, slniečko,
kamaráti a výlety. No, ale čo Pán Ježiš? Od neho
by sme si nemali dať „prázdniny“. Pokúsme sa na neho aj počas prázdnin
nezabúdať. Možno mu len povedať: „Pane Ježišu, ďakujem Ti za prázdniny a prosím Ťa, ochraňuj mňa aj mojich rodičov a kamarátov.“ No čo poviete? Skúsime to? A čo bude do budúceho čísla vašou „úlohou“? Úloha
je celkom jednoduchá, taká prázdninová: pokúste sa napísať do nášho farského časopisu krátky príbeh alebo opísať svoj najkrajší zážitok z prázdnin. Odovzdajte ho v sakristii farského kostola.

A kam cez prázdniny? Prinášame vám niekoľko nápadov:
- Cyrilo-metodejská národná púť—Nitra
- Škapuliarska púť—Topoľčianky
- DOD na Katarínke
- Letný festival „Verím Pane“ - Námestovo
- festival Campfest– Kráľová Lehota
- stretnutie mládeže TT arcidiecézy „Nádej“ - Trnava
- púť na Nanebovzatie Panny Márie - Staré Hory
- Nitra
Bližšie informácie o všetkých akciách, ktoré sa konajú v mesiaci júl a august sa dozviete na webovej stránke www.vyveska.sk
www.cervenik.fara.sk
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Mariánske noviny
19.číslo

III. ročník

3.7.2011

Úvodník

Vážený pán farár, lúčenie je pre nás predovšetkým krásna
pieseň, ktorú kedysi naspievala Marika Gombitová. Lúčenie—to je aj osobitný fenomén spoločnosti a má rôzne podoby. Zväčša je však spojené so smútkom a nostalgiou.
Nechceme dnes byť smutný, lebo život je predovšetkým
radosť. Dovoľte nám, aby sme sa Vám poďakovali za Vaše
trojročné pôsobenie v našej farnosti, za Vaše duchaplné či
poučné kázne, ktorými ste dokázali osloviť a zaujať našich
najmenších, deti, mládež, ale aj strednú generáciu a najstarších občanov. Vykonali ste pre našu dedinu množstvo užitočnej práce, ktorej výsledky sú badateľné
nielen v hmotnej podobe, ale zanechali trvalú stopu v mnohých ľudských dušiach. Pamätať si Vás budeme za dielo, ktoré ste zanechali za krátke pôsobenie,
ktoré my veriaci v tejto chvíli nevieme ani doceniť. Bolo to: výmena dverí na
Božom hrobe, výmena kotla, výmaľba kostola, nové koberce, úprava podlahy vo
svätyne, nové čalúnenie lavíc, nové stoličky, rozšírenie sakristie, ozvučenie kostola. Organizovali ste detské púte, miništrantský futbalový turnaj, vystúpenia
speváckych zborov. Boli ste zakladateľom Mariánskych novín.
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Všetko raz končí, aj moje pôsobenie v Červeníku. Skončilo tragicky- pádom z
hrady, na povale kostola. V bolestiach doteraz čakám na ukončenie tejto epizódy.
Nakoľko Arcibiskupský úrad Trnava chce predať domček na ulici Osloboditeľov,
nemal som inú možnosť, ako sa dať preložiť. Nemal by som kde bývať, že sa
medzitým našlo riešenie je už mimo mňa. Príde nový farár do vašej obce. Matej
Kýška, člen rehole piaristov, 61-ročný kňaz. Predtým špičkový a kľúčový odborník v oblasti katechetizácie Banskobystrickej diecézy. Asi bude mať úlohy v našej arcidiecéze, zreformovať tento vädnúci odbor. Želám úspešné napredovanie
farnosti Červeník a za všetko ďakujem. Odnášam si okrem doživotnej kovovej
dlahy na ramene aj pekné spomienky. Tak teda dážď milosti Božej želám a vyprosujem.
Váš bývalý, ale stále historicky prvý farár P.Kučera

vý deň nášho smútku a naplní veľkonočným víťazstvom i temnoty nášho
srdca. Nemôžeme si nedovoliť neísť na dovolenku. Je to naša duchovná
úloha. Šanca ukryť sa do Božích rúk a nájsť tam odpočinok a pokoj pre
dušu. (porov. Mt 11, 28)
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práce, ktorá by nás mohla pohltiť, ba priam až oslepiť. Chvíle oddychu potom nie sú prázdnymi chvíľami, ale dostávajú nový duchovný
rozmer. Namiesto klaňania sa výtvoru našich rúk alebo klaňania sa
práci, máme možnosť oslavovať Stvoriteľa. Sobota je pre človeka.
Ježiš prináša novú teológiu soboty, ktorá ešte viac slúži človeku.
Prázdniny nám môžu pomôcť oslobodiť sa a viac odovzdať do Božích
rúk. Je to teda intenzívny čas práce na sebe a čas budovania vzťahov
k Bohu, ľuďom, sebe i prírode. Takto sa môžeme vrátiť k prežívaniu
rajského pokoja, ktorý bol v Božom pláne od počiatku. Pre nás tak
nesie v sebe nádej budúcej blaženosti v nebeskom kráľovstve. Turizmus je vyjadrením putovania, prítomného v celej Biblii. Človek ako
„homo viator“ putuje nielen do nebeskej otčiny, ale ide tam a späť, a
potom vydáva svedectvo o tom čo videl a počul. Cestovanie, a najmä
turistika v prírode, nás dostáva do bezprostredného kontaktu s prírodou. Môžeme si tu viac uvedomiť potrebu ochrany prírody a jej bohatstva, no viac sa stáva pre nás bránou do Božej svätyne naplnenej
chválou. Tu sa rodia nové vzťahy, v pútnikoch sa utužujú staré priateľstvá a vyjadruje nutnosť spoločenstva. Jednota pri výstupe na vrch
učí službe posledným a nevládnym. Kým jedni sa obetujú a namáhajú
v napredovaní, nájdeme aj tých, čo ostávajú pri zranených. „Vrchy
nech ľudu prinesú pokoj a pahorky spravodlivosť.“ (Ž 72,3). Vytvorenie vonkajšieho odstupu od bydliska či pracoviska, prináša pokoj a
napomáha nájsť si vnútorný odstup a Boží pohľad zhora. To, čo sa
javilo predtým ako veľké, teraz vnímame ako celkom maličké, až je
to možné prehliadnuť. Tu môžeme nájsť opäť sami seba, keď sme sa
vo virvare sveta a práce odcudzili sami sebe. Je to čas brúsenia píly.
Veď podchvíľou na ňu zatlačíme, i keď to nepomáha. Uvoľnenie prináša v budúcnosti lepšie výsledky. Návštevy príbuzných a známych,
spomienky a fotografie budú oslavou a zároveň uvedomením si, že
patríme do väčšej Božej rodiny. Kristovo slnko prežiari každý daždi22

Za tieto dary Vám vyprosujeme Božie požehnanie a hojnosť darov Ducha Svätého do ďalších rokov života, nech Vám darca všetkých darov dá zdravie pre telo i
dušu a v ťažkých chvíľach pocit jeho blízkosti.
Buďte stále svetlom, ktoré ukazuje správnu cestu k Pánu Bohu.
Vyslovujeme Vám úprimné Pán Boh zaplať, drahý náš pán farár.
Na rozlúčku sme pánu farárovi položili pár otázok, na ktoré nám odpovedal takto:
Utkveli Vám pán farár v pamäti prvé dni a týždne prežité v tejto farnosti? Ako si
na ne spomínate?
Dosť zlé. Boli to pokriky a kritiky zo strany farníkov. Mysleli, že idem búrať
Červeník. Napokon konštatovali, že to bol 3 ročný rozvoj hmotný i duchovný,
ako málokedy predtým.
Čo Vám ako kňazovi dala táto farnosť? Aj Vám tie 3 roky prežité niečo vzali?
Skúsenosť a radosť, bolesť, nádej.
Viete už, kde je Vaše ďalšie pôsobisko, plánujete aj tam s aktivitami?
Malženice, opravy, budovanie, pastoračné centrum, mládež, deti, rodiny... uvidíme. Bude to finále. Hoci radšej som chcel ostať v Červeníku.
Nemôžeme Vám nepoložiť otázku mariánskej úcty, veď ste mariánsky ctiteľ a sme
v mariánskom chráme, kde ľudia prichádzali na fatimské soboty. Čo pre Vás znamenalo spoločenstvo zhromaždené okolo Božej Matky v našom kostole?
Všetko. Bez Panny Márie kostol neznamená veľa. Ona je ochrankyňa Červeníka
Prichádzalo sa Vám ťažko, odchádza sa Vám ľahko? Nebude Vám Červeník chýbať?
Bude.
Vždy sme mali pocit, že všetko ste robili s úžasnou ľahkosťou, nadšením, ako keby ste v niečom nevideli problém a tak to bolo aj so zakladaním Mariánskych
novín, ktorých ste boli iniciátorom. Myslíte si, že pri súčasnej ponuke tlače majú
farské časopisy, a teda aj náš, opodstatnenie?
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Pokračujte, svet masmédií má budúcnosť a vidím aj nové elektronické časopisy,
vychádzajúce z dielne kostola. Farníci žíznia po kontakte s farou a novinkami.
Čo by ste chceli odkázať na záver čitateľom Mariánskych novín, ale aj všetkým
Červeníčanom?
Stretneme sa ešte raz.

Udialo sa, deje sa, udeje sa
Plný autobus detí, spolu s p.farárom sa zúčastnili 9. arcidiecéznej púte k Panne Márii Marietálskej. Po 3 hodinovej púti
lesmi a dolinami, šťastní došli do Marianky. Po ceste ich zastavili trikrát bohoslovci a katechézkami poučili. Téma tohoročnej púte bola „Pod tvoju ochranu“. Všetci účastníci dostali
odznaky s obrazom matky Božej a nápisom. Dal ich vyrobiť Farský úrad
Červeník. Rozdalo sa ich 1 500. Po obede, ktorý bol zadarmo, si deti vypočuli piesne súborov detí z iných farností. O 14 hod. mal veľkolepú sv. omšu trnavský generálny vikár J. Orosch. Miništrovali mu miništranti z Červeníka. On sám prekvapil na konci hrou na gitare a skvostnou piesňou. Všetci
boli unesení. Účastníkov púte sme sa spýtali:
1.Prečo si išla na púť do Marianky?
2.Čo sa ti tam páčilo alebo oslovilo?
3.Išla by si aj na budúce?
1. Do Marianky som sa rozhodla ísť kvôli stretnu- 3. Určite áno. Mám rada túto púť a odnášam si z
tiu s Bohom. Výlet mi spríjemňovali skvelí ľudia nej veľa vecí, ktoré sa ani slovami opísať nedajú.
takže som ani nezaváhala.
Anetka
2. Najviac ma oslovilo to, že sa tu stretnú všetky 1. Lebo je to sväté miesto a patrilo by sa chodiť
farnosti na jednom mieste a samozrejme aj svätá pozrieť na také miesta.
omša.
2. Najsamprv sv.omša a potom, že som sa opäť
4

Sv. Marta patrí do rodiny Márie a Lazára, ktorých Ježiš často navštevoval. Bývali v Betánii. Marta bola zrejme najstaršia. Betánia bola blízko
Jeruzalema. Je všeobecne známa príhoda, keď ich Ježiš navštívil. Marta
mala vtedy plno práce s obsluhou, zatiaľ čo Mária sedela Ježišovi pri
nohách a počúvala ho. Ježiš vtedy napomenul Martu, že sa treba starať
predovšetkým o duchovné veci. Ďalej sa spomína ich rodina, keď zomrel ich brat Lazár. Ježiš ho potom vzkriesil. Z tohto príbehu tiež vidno,
ako veľmi ich rodinu miloval. Tu sa ukázalo, že Marta má vieru: „Pane,
ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý má prísť na svet.“ A
zrejme aj vďaka tejto jej viere vrátil Kristus Lazárovi život. Posledná
zmienka o Marte je v Jánovom evanjeliu 12,1-2: „Šesť dní pred Veľkou
nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným
z tých, čo s ním stolovali.“ Tradícia ďalej hovorí o Marte, Márii a Lazárovi, že po mnohých prenasledovaniach, ktoré si vytrpeli od Židov, sa
preplavili na loďke až na francúzske pobrežie, kde účinkovali v okolí
mesta Marseille. Marta umrela okolo roku 80. Jej pozostatky vraj odpočívajú v meste Tarscone v podzemnej kaplnke. Tieto správy však nie sú
presnými historickými faktami. Úcta k sv. Marte je veľmi živá najmä vo
Francúzsku..

Prázdniny sú oslavo u Stvoriteľa
Po náročnom čase naplnenom poctivou prácou na vzdelávaní a výchove
detí mládeže prichádzajú vytúžené prázdniny. Čas dovoleniek, výletov,
táborov, ale aj práce či brigády v zahraničí. Aké hodnoty však v sebe
ukrýva tento požehnaný čas už od stvorenia?
Siedmy deň Božieho odpočinku je naplnený oslavou stvorenia, ktoré
bolo veľmi dobré. Voľný čas je preto miestom vytvorenia si odstupu od
21

Sv. Joachim a Anna, rodičia Panny Márie

mohla stretnúť s kamarátmi :)
3. Určite hej keby, že sa dá :)

Barborka

Sviatok: 26.júl
Pôvod mena: z hebr. hanna – milosť; hebr. Jeho – BohJahve a -jaqim – pozdvihnúť; Boh posilní, pozdvihne.
Podľa tradície sa rodičia Panny Márie nazývali Joachim
a Anna. Sväté písmo nikde neuvádza ich mená. Prvá
zmienka o nich sa nachádza v apokryfnom Protoevanjeliu sv. Jakuba z 2. storočia. Podľa tohto spisu bol Joachim bohatým, no aj veľmi zbožným a dobrým mužom.
Zisk zo svojich majetkov rozdeľoval na tri diely: jeden dával jeruzalemskému chrámu, jeden chudobným a posledný diel mal pre seba a svoju rodinu.
Mali však bolesť – nemohli mať deti. Až keď boli vo vyššom veku, Anna
počala a porodila dcéru, ktorej dali meno Mária, po hebrejsky Miriam
(slovensky Bohu milá). Bola to veľká udalosť. Joachim priniesol za to obetu
z desiatich baránkov a usporiadal hostinu. Aj chrámu venoval zvieratá na
obetu. Keď mala Mária tri roky, zasvätili ju Pánovi v chráme. Toľko protoevanjelium. Meno Joachim znamená Príprava na Pána. Meno Anna znamená
milosť, láska, modlitba. Presné správy o nich nemáme, ale zato sa tešia veľkej úcte medzi veriacimi kresťanmi, nielen na Slovensku, ale po celom svete. Sv. Anna je patrónkou baníkov, chudobných a ťažko pracujúcich.

Sv.Marta

Dňa 29. mája sa v našom kostole uskutočnilo prvé
sv.prijímanie 14 detí. Poobede bolo zasvätenie detí Panne
Márii. Deti radostne a so záujmom prežívali bohoslužby a
všetky sa zapojili do čítania lekcií, prosieb a básní. Dokonca
si zložili sami pieseň, ktorú tam aj zaspievali. Celý týždeň
chodili na sv. prijímanie a zapájali sa do sv. omše. Treba len
dúfať,
že
ich
láska
k
Ježišovi
porastie.
Detí sme sa spýtali ako prežívali prvé sväté prijímanie a na čo si z neho
najviac pamätajú.
Veľmi som sa tešil, bol som poslušnejší ako zvyčajne. Najviac si spomíname na prija e Tela Kristovho, na
slávnostnú atmosféru, na pekne
vyzdobený kostol.
Dávid
Prvé sväté prijímanie som prežívala
s radosťou a šťas m, pretože som
mala prvý krát prijať Ježiša do mojej duše. Pamätám si na biele šaty,

zapálené sviečky, obetné dary a na
pieseň, ktorú som zložila s kamoškou z lásky k Ježišovi.
Liliana
Prvé sväté prijímanie som prežíval
dobre. Pamätám sa na obed, dary a
fotenie.
Patrik

Sviatok: 29.júl
Pôvod mena: z aram. Marta – pani domu, starostlivá,
vládkyňa
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33 detí a vedúcich odchádza v nedeľu 17. júla na týždňový Letný tábor
do Vysokých Tatier. Idú s deťmi z Drahoviec. Odchod je
vlakom z Piešťan o 7 hodine. Z Červeníka do Piešťan deti
dopraví autobus.
5

Začiatkom júna sa zúčastnil sv. omše v Ratkovciach slovenský misionár don Augustín Vrecko, z Haiti. Pozdravil prítomných, ktorí mu urobili peňažnú zbierku a vyhoveli jeho žiadostiam - poskytli poľnohospodárske stroje a obilie pre ťažko skúšaný ostrovný štát v Karibskom
mori. Pre svoju veľkodušnosť je táto obec požehnávaná Božou priazňou.
Dňa 4.júna spadol p.farár na povale kostola z hrady na
klenbe, keď sa pokúšal opraviť zatekajúcu strechu. Po hospitalizácii v nemocnici na traumatológii v Trnave, bol daný
do domáceho ošetrenia v Hlohovci. Zlomená pravá ruka,
umelý kĺb, rany na ramene si vyžiadajú liečenie aspoň do
augusta. Počas hospitalizácie p.farár posvätil aj traumatologické oddelenie. Štvrtáci mu poslali takýto pozdrav:
„Vdp. farár, želáme Vám skoré zdravenie, kým dostaneme vysvedčenie. Máme Vás veľmi radi a celá 4.trieda Vás zdraví. Modlíme sa nech
sa Vám ruka dobre zahojí a anjel strážca stále pri Vás stojí.“
Od 1.júla bol vdp. farár Kučera preložený do Malženíc. Do Červeníka
príde a slávnostne bude dychovkou privítaný v nedeľu 3.júla. nový
farár vdp. Matej Kýška.
MALŽENICE

Počas práceneschopnosti správcu farnosti zastupovali 4 kňazi. A to 2
františkáni z Hlohovca, vdp. farár z Leopoldova a z Maduníc. Prvenstvo získal vpd. farár Pavol Minarovský z Horných Zeleníc, ktorý takmer denne chodil do Červeníka. Ďakujeme vám za obetavosť.
Do farnosti Leopoldov prichádza nový farár Ing. Jozef Súdor z Rajca, predtým farár z Adamovských Kochanoviec. Má 41 rokov a aktívny záujem o prácu s deťmi a mládežou.
6

Sv. Jakub
Sviatok: 25.júl
Pôvod mena: z hebr. Jahagóbh – ten, ktorý drží pätu; z
gréc. Jakobos – Boh ochraňuje.
Sv. Jakub sa zvykne niekedy nazývať aj Starším, aby sa
odlíšil od Jakuba Mladšieho, ktorý bol prvým biskupom
mesta Jeruzalema. Jakub Starší bol bratom sv. Jána apoštola. Ich otec sa volal Zebedej a matka Mária Salome. Pochádzali z Betsaidy. Jakub sa narodil približne v tom čase ako apoštoli Peter a Ondrej. Doma dostali dobrú výchovu – čítanie, písanie, základy židovskej viery. Takisto navštevovali synagógu, kde čítali Písmo. Podľa dobrých židovských
zvyklostí sa vyučili aj remeslu. Blízke im bolo rybárčenie, keďže ich otec
sa tým živil. Ich rodina bola zrejme majetná, keďže otec si aj najímal ľudí
na prácu. Na Ježišovu výzvu, aby šli za ním, zanechali všetko a po zvyšok
svojho života sa venovali už len „lovu ľudí“.
Jakub patril medzi Ježišových dôverníkov. Jeho si spolu s Jánom a Petrom
zobral k sebe vždy, keď išlo o nejakú dôležitú udalosť – vzkriesenie Jairovej dcéry, premenenie na vrchu, Getsemanská záhrada. O činnosti apoštola
Jakuba po smrti a vzkriesení Pána Ježiša nevieme nič určité. Zdá sa, že Jakub Starší účinkoval v Jeruzaleme, kde ho pravdepodobne ako prvého z
apoštolov usmrtili pre vieru, a to sťatím. Píše sa o tom v Skutkoch apoštolov 12,1-3: „(Herodes) Jánovho brata Jakuba zabil mečom.“ O osude jeho
tela nevieme nič určité, avšak španielska tradícia tvrdí, že keď Jeruzalem
dobyli Arabi, jeho telo bolo prevezené do Santiaga de Compostella. Doteraz patrí toto mesto v Španielsku k najväčším a najslávnejším pútnickým
miestam, ktoré je známe aj mnohými zázrakmi.
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Význam mena Mária: Bohom milovaná (aram.); Magdaléna: pochádzajúca
z Magdaly.
Mária Magdaléna patrí k najznámejším biblickým postavám. Ako jej meno
prezrádza, pochádzala z mestečka Magdala, ktoré ležalo pri Galilejskom
jazere. Evanjeliá na dvoch miestach uvádzajú, že Ježiš z nej vyhnal sedem
zlých duchov (Mk 16,9 a Lk 8,2). Po tejto udalosti sa zaradila medzi Ježišových učeníkov (medzi nich patrili nielen apoštoli, ale aj mnoho iných
mužov a žien). Bola prítomná na Ježišovej krížovej ceste, pri jeho mučení
a ukrižovaní, ale aj pri pohrebe. Prvý deň týždňa po sobote sa spolu s Janou a Máriou Jakubovou vybrali k hrobu, aby pomazali Ježišovo mŕtve
telo, ako to bolo zvykom u Židov. No našli prázdny hrob a anjelov, ktorí
im povedali, čo sa stalo. Šli to povedať apoštolom, z ktorých Peter a Ján sa
bežali presvedčiť k hrobu, či to je naozaj tak. Tiež našli prázdny hrob. No
stále nechápali, že naozaj vstal z mŕtvych. Apoštoli sa potom vrátili domov, no Mária Magdaléna zostala pri hrobe a plakala. Vtedy sa jej zjavil –
ako prvej z ľudí – sám zmŕtvychvstalý Ježiš. Ona ho najprv považovala za
záhradníka, no po chvíli ho spoznala. Tak sa stala prvou, ktorá zvestovala
apoštolom, že Ježiš skutočne žije. Mária Magdaléna sa niekedy stotožňuje
s inými Máriami, napr. s Máriou s Betánie, sestrou Marty a Lazára, alebo s
hriešnicou Máriou, ktorá umývala Ježišovi nohy u Šimona. Takisto sa stotožňuje s Máriou Egypťankou, ktorá bola hriešnicou a po obrátení žila ako
pustovníčka pri rieke Jordán. Podľa tradície Mária Magdaléna po zoslaní
Ducha Svätého prešla na územie dnešného južného Francúzska (okolie
Marseille a Aix), kde ohlasovala vieru v Krista. Potom strávila tridsať rokov na púšti v St. Baume. Na konci svojho života prišla do Efezu, kde zomrela. Tam ju aj pochovali. V roku 899 preniesli jej pozostatky do Carihradu. Zobrazuje sa v kajúcom alebo kniežacom rúchu s prikrytou hlavou.
V baroku ju zobrazovali ako hriešnicu.
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Miništrantský turnaj vo futbale sa prekladá na september. Asi
bude v Malženiciach?
5 mladých ľudí z farnosti sa pripravuje na Svetový deň mládeže v Madride, ktorý bude 16. augusta.
Filiálka Ratkovce bola dočasne odčlenená od Červeníka, do Maduníc.
Po konsolidácii farnosti a ľudských zdrojov bude všetko obnovené.
Nakoľko pani kostolníčka odchádza z Červeníka, chceli by sme sa jej za
prácu poďakovať už v tomto čísle. Ďakujeme Vám pani kostolníčka, za
Vašu obetavosť, skromnosť a za vykonanú prácu, ktorú ste robili vždy s
úsmevom, aj keď nie vždy to bolo ľahké a myslíme si, že ten Váš úsmev
nám bude chýbať. Za všetko srdečná vďaka. Do ďalšieho života Vám
prajeme hlavne zdravie, Božie požehnanie a hojnosť darov Ducha svätého :) . Kto Vás bude nasledovať...?
P.farár Kučera slávil svoje meniny. Niekoľko desiatok ľudí
mu prišlo na ulicu Komenského v Hlohovci, kde býva u svojej
starostlivej sestry, vyjadriť svoje účastenstvo. Medzi nimi vynikal futbalista Spartaku Trnava, 12 ročný miništrant z Ratkoviec Jožko
Bulák, ktorý si zlomil nohu. S barlami a úsmevom povzbudzoval p.farára,
že nie je sám, čo si dokáže zlomiť svoje hnáty. Vďaka všetkým.
Veriaci z Červeníka sa počas mesiaca mája a júna zúčastňovali aj iných
pútí ako napr. Šaštín, Krakov, Nitrianska Blatnica(Jurko), o ktorej nám
jeden z pútnikov a zároveň sme zistili, že je aj šéfredaktorom farského
časopisu farnosti Urmince p. Streďanský povedal toto:
Jediné a jedinečné pútnické miesto v radošinskom dekanáte.
Dnes už vie o lokalite Rotunda sv. Juraja nad Nitrianskou Blatnicou
viacej ľudí strednej a mladšej generácie. Nebolo to tak vždy. Najmä
v minulom storočí, za totalitnej vlády sme prístup k tomuto pútnickému
miesto obmedzený a pod rôznymi zámienkami aj nedovolený.
7

História o púťach na toto miesto je však stará od roku 1655. Púte sa tu
konali nepretržite každý rok, aj keď nie vždy v takom množstve pútnikov
ako v posledné roky. Ako sa toto miesto zamlčovalo za minulého režimu
naznačuje aj skutočnosť, že v našej obci Urmince, ktorá sa nachádza iba
15 km, o tejto lokalite vedelo len veľmi málo, alebo vôbec nič. Ja sám som
sa o tomto vzácnom mieste našej histórie dozvedel až v roku 1970, kedy
som začal chodiť do dedinky Vozokany za mojou nastávajúcou manželkou. Tá ma vlastne priviedla k rotunde sv. Juraja. Hneď sa mi toto miesto
zaľúbilo. V tom čase pôsobil vo farnos Nitrianska Blatnica do ktorej táto
lokalita patrí vzácny kňaz redemptorista Fran šek Jurík. Ten vedel aj za
hrubej normalizácie toto miesto zviditeľniť. To ž toto miesto bolo zabudnuté aj zo strany pamiatkovej správy štátu. O rotundu sa nikto nestaral,
archeologický výskum sa tam nekonal. Na tlak spomínaného kňaza sa rozhýbali aj na štátnej pamiatkovej správe a v roku 1975 tam začali robiť archeologický výskum a ako-tak sa začali starať aj o vlastný objekt rotundu.
Archeologický výskum viedol vtedy mladý archeológ Dr. Rutkay neskorší
riaditeľ Archeologického ústavu v Nitre. Výskum odhalil vzácne veci.
V lokalite odhalili asi 40 obydlí zo začiatku 10 a 11. storočia. Pri podrobnej
prehliadke rotundy zis li, že základy rotundy do výšky asi 120 cm sú pôvodné z 9.st. a radia sa k najstarším zachovalým sakrálnym objektom na
území Veľkej Moravy. Táto rotunda sa takto radí medzi objekty typu hradiska na Ducovom a kostolík nad Drážovcami. Takmer s istotou sa dá povedať, že aj na tomto území chodila noha sv. Metóda. Rotunda sa nachádza na starej ceste ktorá spájala Ponitrie s Považím. Veď na Moravany je
to iba 1,5 hodiny pohodlnej chôdze. Toľko o histórii. Viacej sa dá dočítať
na www.rotundajurko.sk .
Otázka však znela čo mňa tam každoročne láka. Nuž je to ten duch,
ktorý tam pôsobí počas púte. Sv. Juraj je jedným z najstarších svätých. Hoci o jeho živote je viacej legiend ako písomných doložení, predsa je jedným z najobľúbenejším svätým a nie len na Slovensku. Spoločenstvo ľudí
ktoré sa schádza v lokalite Jurko sa môže rozdeliť na dve skupiny. Jedny sa
uspokoja iba s účasťou na lúke a pri občerstvujúcich stánkoch a tá druhá
skupina hľadá spojenie s nebom v tesnej blízkos okolo Božieho oltára.
8

Životopisy svätých

Mnohí veriaci ľudia – kresťania – žili životom, ktorý si zaslúži obdiv.
Uverili posolstvu Ježiša Krista a snažili sa ho naplniť vo svojom živote.
Niektorých z nich vyhlásila Cirkev za svätých, to znamená, že sú oslávení s Ježišom Kristom v nebi. Proces svätorečenia býva náročný a zdĺhavý. To kvôli tomu, aby sa vyvrátila akákoľvek pochybnosť. K svätorečeniu je spravidla potrebný zázrak, ktorý sa stal na príhovor konkrétneho
človeka, ktorý má byť vyhlásený za svätého. Predstupne k svätorečeniu
sú vyhlásenie za Božieho služobníka, za ctihodného, potom blahorečenie
(vyhlásenie za blahoslaveného) a nakoniec svätorečenie. Treba ešte podotknúť, že poklona patrí jedine Bohu. V žiadnom prípade sa nesmieme
klaňať niekomu inému, svätých nevynímajúc. Blahoslavených a svätých
máme v úcte, ale im naša poklona nepatrí.
Zoznam svätých zahŕňa okolo 15 000 ľudí. Samozrejme, veríme, že v
nebi je tých svätých oveľa viac, o mnohých nevieme. V tomto čísle by
sme Vám stručným životopisom chceli predstaviť pár z nich, ktorí v mesiaci júli slávia sviatok.

Sv. Mária Magdaléna
Sviatok: 22.júl
Patrónka: kajúcnikov, kajúcich prostitútiek, kaderníkov
Emblém: kríž, nádoba so vzácnou masťou, kajúce
rúcho, bič, hudobný nástroj
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V tomto čísle Vám predstavujeme v poradí už štvrtú diecézu,
ktorou je Banskobystrická diecéza.

Som rád, že nás je okolo oltára každý rok viac a viac. Tento rok nás tam
bolo menej ako vlani. Bolo vidieť tých verných, ktorí prichádzajú za každých okolnos ....

Cirkevná organizácia na území Banskobystrickej diecézy je veľmi starobylá. 62 farností biskupstva vzniklo
ešte v 13. a 14. storočí. Územie terajšieho banskobystrického biskupstva
bolo pôvodne súčasťou rozsiahleho
ostrihomského arcibiskupstva.
Vzhľadom na potrebu dokonalejšej
duchovnej správy konečne v roku
1776 vzniká zásluhou cisárovnej
Márie Terézie banskobystrické biskupstvo. Jeho utvorenie schválil spolu so spišským a rožňavským biskupstvom pápež Pius VI. 13. marca
1776 bulou „Regalium principum“ .
Cisárovná Mária Terézia novovzniknutému biskupstvu dala do vena
niekdajšie arcibiskupské panstvo s
kaštieľom vo Svätom Kríži nad Hronom (terajší Žiar nad Hronom) a bývalý jezuitský kostol v Banskej Bystrici určila za jeho katedrálu. Patrón
katedrálneho kostola sv. František
Xaverský sa stal patrónom biskupstva. Iba o kňazský seminár pre biskupstvo sa cisárovná nepostarala. Do

V roku 2002 som mal v mesiaci február až jún veľké zdravotné ťažkos
a tak som sa v tom roku púte nezúčastnil. Tri týždne od 16. apríla som
ležal v umelom spánku na ARO v Bra slave. Keď ma prebudili dostal
som radostnú SMS od môjho synovca, ktorá ma informovala ako a čo
sa dialo na pú . Keď mi napísal, že sa za moje uzdravenie modlilo celé
spoločenstvo, veľmi ma to dojalo. Vtedy som pochopil akú silu má
modlitba. Veľmi som začal túžiť sa uzdraviť, aby som mohol čím skorej
sa prísť na toto miesto poďakovať Pánu Bohu, ale aj ľuďom, ktorí si na
mňa spomínali pri modlitbe. Keďže je tam zavedený zvyk, že každú
1.nedeľu v mesiaci počnúc májom a končiac septembrom sa slúži popoludní sv. omša pre turistov /tam sa nás schádza od 50 do 150/, snažil
som sa na najbližšiu turis ckú sv. omšu dostaviť. Bolo to na júlovej, kedy ma tam museli moji vyviesť autom, lebo som ešte nebol dostatočne
silný. S doja m som sa všetkým poďakoval, ale najmä Pánu Bohu, ktorý
ma nechal ešte pri živote možno aj preto, aby som vydával o ňom toto
svedectvo.

dnešných dní
sa na banskobystrickej biskupskej katedre vystriedali
15 biskupi .

Od 30. decembra 1977 patrila pod
metropolitné biskupstvo bratislavsko
-trnavskú arcidiecézu . Dovtedy bola
metropolitným biskupstvom ostrihomská arcidiecéza. Od
14. februára 2008 patrí pod metropolitné sídlo - bratislavskú arcidiecézu.
Rozloha diecézy je 5 424 km², tvorí
ju 16 dekanátov.
Najvýznamnejším pútnickým miestom Banskobystrickej diecézy sú
Staré Hory.

Môj citový vzťah k tejto lokalite a k samotnému sv. Jurajovi som vyjadril aj v nasledujúcej básničke. V nej hovorím všetko čo vždy cí m, keď
prídem na toto miesto.

Po roku
A zase sme tu, Juraj svätý,
zo sveta zbehnuté Tvoje deti.
Prišli sme pookriať, zahojiť duše ranu,
zjazvenú, hriechom doráňanú.
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Dlhý je višnorad čo kráča po návrší
poklonu Tebe dať,
hriechu sa strániť,
prekliatia svojho vzdať.
Ty si nám vzorom, stojacím tu na návrší,
i tým tam dolu čo ešte povýšili seba
nad Božiu vôľu.
Dnes meniny máš a je nám dobre tu,
kde spolu s kňazom slúžime svätú obetu.
Tu dieťa ruky spína rečiac modlitbu detí,

ho Štátneho sekretariátu – Vzťahy so štátmi, členom Kongregácie pre východné cirkvi, Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, Kongregácie pre biskupov, Kongregácie pre evanjelizáciu národov a Kongregácie
pre katolícku výchovu. Pôsobil aj v Pápežskej rade pre napomáhanie jednoty kresťanov, v Pápežskej rade pre kultúru, v Pápežskej komisii pre
Južnú Ameriku ako aj v Pápežskej komisii Ecclesia Dei. V roku 2000 ho
pápež Ján Pavol II. povolal ako čestného člena do Pápežskej akadémie
vied. Dejiny Katolíckej cirkvi začali 19. apríla 2005 písať svoje ďalšie
stránky potom, ako kardináli voliči, počas prvého konkláve tretieho kresťanského tisícročia, po štyroch hlasovaniach, ktoré trvali menej ako 24
hodín, zvolili nového Petrovho nástupcu, Svätého Otca Benedikta XVI.
Je ôsmym nemeckým pápežom vo viac ako dvetisícročných dejinách Cirkvi. Nemec na Petrovom stolci bol naposledy benediktín Viktor II. Gebhard, ktorého pontifikát trval od 16. apríla 1055 do 28. júla 1057.

tam starec ohnutý meniny Tvoje svätí.
A dievča opodiaľ Ťa prosí vrele:

Erb pápeža Benedikta XVI.

„Svätý Juraj, tu ma máš...
len tomu pravému dám srdce celé.“
Dobre nám je tu, pri Tebe, Juraj svätý,
či slnko svieti, či dážď kropí jarný
sme s Tebou dávnou láskou spätí
A o rok budeme tu zas
v tom večnom kolobehu žitia.
Z decka sa junák stane,
starca viac ohne k zemi
a dievča na tvári s rumencom
predstaví sa Ti s mládencom

Nachádzajú sa v ňom prvky starovekých tradícií jeho
bavorskej vlasti a jeho biskupského erbu. Erb je rozdelený na tri časti: V prvej časti vidíme hlavu Etiópčana s
korunou na hlave. Tento znak sa nachádza na erbe Mníchovsko- freisinskej arcidiecézy. Druhým symbolom je
medvedica biskupa Corbiniana, ktorý ohlasoval evanjelium v 8. storočí v bavorských krajoch. Ako tretí symbol
je na novom pápežskom erbe „mušľa pútnika“, ktorá symbolicky zobrazuje „putujúci Boží ľud“. Tento symbol sa nachádza aj v jeho biskupskom
erbe. Nad samotný erb bola umiestnená mitra a nie tiara, ako to bolo u
predchádzajúcich pápežov. Pod erbom je znázornené pálium metropolitu.

čo vyprosilo si ho u Teba.
František Streďanský
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Aj pápež Benedikt XVI. tento rok na sviatok sv. Petra a Pavla oslávil 60.výročie kňazskej vysviacky. Do pozornosti Vám dávame jeho
životopis v skratke.
Pápež Benedikt XVI., Jozef Ratzinger sa narodil 16. apríla 1927 v bavorskom mestečku Marktl am Inn. Po štúdiu
filozofie a teológie vo Freisingu a Mníchove prijal 29.
júna 1951 vo Freisingu kňazskú vysviacku. Potom pracoval ako výpomocný kňaz vo Farnosti sv. Martina v München-Moosach a ako kaplán v München-Bogenhausen vo
Farnosti Najsvätejšej Kristovej krvi. V rokoch 1952 až
1954 pôsobil ako docent na Arcibiskupskom kňazskom
seminári vo Freisingu a potom ako docent dogmatiky a
fundamentálnej teológie na Filozoficko-teologickej vysokej škole vo Freisingu. V r. 1957 sa habilitoval na Mníchovskej univerzite prácou o sv.
Bonaventúrovi v odbore fundamentálnej teológie. V nasledujúcich rokoch
pôsobil ako mimoriadny profesor dogmatiky a fundamentálnej teológie na
Filozoficko-teologickej vysokej škole vo Freisingu a ako ordinár pre fundamentálnu teológiu na univerzite v Bonne. V rokoch 1962 až 1965 pôsobil ako oficiálny koncilový teológ (peritus) Druhého vatikánskeho koncilu. Na univerzite v Münsteri sa v r. 1963 stal ordinárom pre dogmatiku a
dejiny dogiem. Od roku 1966 vykonával ten istý úrad na univerzite v Tübingene a v rokoch 1969 až 1977 na univerzite v Regensburgu. Tam sa v
r. 1976 stal viceprezidentom. Dňa 25. marca 1977 bol Jozef Ratzinger
menovaný za arcibiskupa Mníchovsko-freisinskej arcidiecézy a jeho vysviacka sa konala o tri dni neskôr. Dňa 27. júna 1977 ho pápež Pavol VI.
menoval za kardinála. V r. 1981 ho Svätý Otec Ján Pavol II. menoval za
prefekta Kongregácie pre náuku viery v Ríme, za predsedu Pápežskej biblickej komisie a Medzinárodnej teologickej komisie. V rokoch 1986 až
1992 viedol Pápežskú komisiu pre zostavenie Katechizmu Katolíckej cirkvi. V konzistóriu 5. apríla 1993 ho pápež Ján Pavol II. povýšil na kardinála biskupa suburbikarskej diecézy Velletri-Segni. Dňa 9. novembra
1998 Svätý Otec Ján Pavol II. potvrdil jeho voľbu za vicedekana kolégia
kardinálov a v r. 2002 sa stal dekanom kolégia kardinálov. Kardinál Jozef
Ratzinger dostal mnohé vyznamenania. Bol členom II. sekcie vatikánske14

Ďalej sme sa zúčastnili aj Dňa otvorených dverí v kňazskom seminári
v Nitre, ba aj v Bratislave, ktorý vám priblížime:
Deň sa začal v Katedrále sv. Martina, kde sa slávila svätá omša v latinskom jazyku, ktorú celebroval prefekt seminára Mgr. Marián Bér.
Nasledoval presun návštevníkov do kvadrumu (stredového dvora v
seminári), kde sa uskutočnilo otvorenie DOD 2011 otcom rektorom
seminára Mons. Danielom Ižoldom. Od tejto chvíle mohli návštevníci
prechádzať chodbami a miestnosťami seminára. Na prvom poschodí
bolo možné zhliadnuť kabinety predmetov, ktoré sa vyučujú na teologickej fakulte. Druhé poschodie ponúkalo tri tematické miestnosti:
život v seminári, miništrantské tábory MINFA a život sestier Premonštrátok. Okrem toho na tomto poschodí bola možnosť nazrieť aj do
izby bohoslovca, či do tried, kde prebieha vyučovanie a návštevníci
zhliadli aj "hornú" kaplnku a redakciu časopisu ADSUM. Tretie poschodie ponúkalo príležitosť posedieť si pri káve v SMSke (Spoločenská
Miestnosť Seminaristov), navštíviť infirmárku (oddelenie pre chorých
bohoslovcov) a zvukáreň seminára. Počas prehliadky prebiehali v
kvadrume rozhovory s refektom seminára M. Bérom a prodekankou,
pani profesorkou Emíliou Hrabovec. Pohodu dotvárala hudobná skupina Priatelia z Leopoldova. Po obede a chutnom guláši sa návštevníci kvôli dažďovej prehánke - presunuli do auly, kde mali možnosť stretnúť sa so vzácnym hosťom spisovateľom pánom Danielom Hevierom.
Nasledovala expresná (hodinová) prehliadka Katedrály sv. Martina,
paralelne s ktorou mala svoj koncert skupina Priatelia v aule fakulty.
Predposlednou časťou programu bola projekcia filmu z produkcie seminaristov o živote Maximilíána Kolbeho. Na záver dňa sa v seminárnej Kaplnke sv. Kríža konali slávnostné spievané vešpery z Tretej veľkonočnej nedele, kde boli pozvaní všetci účastníci DOD 2011. Podujatie bolo pripravené a zvládnuté veľmi dobre, za čo patrí poďakovanie
štvrtému ročníku, pod vedením Milana Cehlárika. Ďakujeme aj Pánu
Bohu, že nad DOD držal svoju ochrannú ruku a veľká vďaka patrí každému, kto pri príprave, realizácii i následnom upratovaní pridal pomocnú ruku. Najväčšie poďakovanie patrí hosťom a návštevníkom, že
prijali pozvanie do priestorov seminára a spolu so seminaristami vytvorili skvelú náladu počas sviatočnej májovej nedele.
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Kňaz telom i dušou
Bl. Giuseppe Baldo
Jún – mesiac kňazských vysviacok, mesiac, kedy
mnohí mladí muži povedia Bohu svoje definitívne
áno. Rok kňazov nám zdôraznil najmä postavu hrdinského arského farára, sv. Jána Máriu Vianney,
ktorý je patrónom všetkých tých, čo sa už až do smrti rozhodli prostredníctvom sviatostí i osobného svedectva prinášať Pána ľuďom. V zozname blahoslavených a svätých však figuruje viac kňazských mien. Jedným z nich je blahoslavený Giuseppe Baldo.

tívne spoločenstvá, založil oratórium pre
mladé dievčatá a Spolok kresťanských
matiek. Neskôr vzniklo aj chlapčenské
oratórium. Giuseppemu pri práci pomáhala farská rada, čo bolo v tej dobe
veľmi nezvyčajné. Pod jeho vedením
vznikla nová kongregácia
(Kongregácia malých dcér sv. Jozefa),
ktorá sa starala o chorých a opustených ľudí. Neskôr bola k tejto činnosti pridaná aj starostlivosť o deti a mládež.
Človek modlitby

G

iuseppe Baldo sa narodil 19. februára 1843 v Puegnane v Taliansku. Bol šiestym z deviatich detí. Jeho
otec bol roľník, matka pôrodná asistentka. Napriek chudobe bola rodina veľmi
nábožná. Giuseppe veľmi skoro zistil,
že túži stať sa kňazom. Keď na to dosiahol potrebný vek, vstúpil do seminára vo Verone. Vysviacku mu vďaka príkladnému správaniu dovolili prijať už
ako 22 ročnému.
Som vaším farárom
Giuseppe začínal ako kaplán v Montorio, potom bol jedenásť rokov vicerektorom seminára vo Verone. Napokon sa
rozhodol ujať samostatnej farnosti. Biskupovi dal pritom na vedomie, že ho
nemusí šetriť. Na svoje nové pôsobisko,
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Ronco all´ Adige, musel prísť tajne, pretože ho vopred upozornili na to, že počas slávnostného príchodu bude zavraždený. Napriek tomu sa hneď v prvý deň
postavil pred farníkov so slovami:
„Som vaším farárom. Vaším farárom a
teda celkom pre vás.“ Ubezpečil ich o
tom, že sa naňho môžu kedykoľvek obrátiťa zároveň prisahal: „Dvíham svoje
ruky a prisahám pri Bohostánku, pred
anjelmi a patrónmi tohto chrámu a pred
vami, ktorí ste svedkami mojich slov, že
po ničom tak netúžim ako po spáse vašich duší.“
Žiadne prázdne sľuby
Vo farnosti, kde sa dlho nič nedialo, sa
nový kňaz pustil do horlivej práce. Začal vytvárať malé náboženské a charita-

Giuseppe Baldo si uvedomoval, že
bez Božej pomoci je každá ľudská
snaha márna. Veľa sa preto modlil a
vo svojej farnosti zaviedol aj štyridsaťhodinovú pobožnosť. Bol presvedčený, že povinnosťou farára je
hlásať pravdu. „Nepozerajte na človeka, ktorý k vám hovorí, ale na úlohu,
ktorú plní,“ vravieval. „V každom
kňazovi je opravdivý pastier a sprievodca Ježiš Kristus.“ Zároveň hovoril:
„Srdce kňaza s
musí podobať kňazskému srdcu Ježišovmu; musí vyžarovať svetlo pravej
krásy, lásky a cnosti, rozsievať okolo
seba nádheru učenia Ježiša Krista.“
Mal veľkú úctu k Sviatosti Oltárnej,
ktorú prejavoval nielen častým usporadúvaním adorácií, ale aj slovami,

ktoré zdôrazňoval v príhovoroch mladým: „Mladý človek úprimne prijímajúci Sviatosť Oltárnu, bude horlivejší v láske k Bohu, silnejší vo svojich starostiach, ochotnejší v práci,
múdrejší v pokušeniach a horlivejší v
cvičeniach cností.“
Posledná obeta
Giuseppe Baldo bol hlboko presvedčený o tom, že veľké diela treba vykúpiť utrpením. Preto s úmyslom zadosťučiniť za hriechy svojich farníkov
prosil Boha o ťažkú chorobu, ktorá
mu aj bola zoslaná. Po dvoch rokoch
utrpenia, 4. októbra 1915, zomrel. Vo
svojej farnosti pôsobil viac ako tridsaťosem rokov. Svätý Otec Ján Pavol
II. blahorečil Giuseppa Baldu v roku
1989. V slávnostnom príhovore citoval slová nového blahoslaveného, ktorými vyzval nasledovať jeho príklad
viery, lásky a svätosti: „Ukryme sa
pod Máriin a Jozefov plášť, aby Pán z
nás milostivo sňal naše slabosti a povzbudil nás k čoraz presvedčivejšiemu, dôslednému a vierohodnému
kresťanskému životu.
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