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DEDICTVO OTCOV ZACHOVAJ NÁM PANE
Bratia a sestry,
Dominantou každého mesta či dediny
v ktorejkoľvek časti sveta je kostol alebo katedrálny chrám. Človek výstavbou kostolov,
katedrálnych chrámov v minulosti, ale i v súčasnosti vyjadruje vzťah k svojmu stvoriteľovi, Nebeskému Otcovi. Takýmto spôsobom
sa snaží o vyjadrenie svojej viery navonok,
konkrétnym skutkom.
I naši predkovia v prekrásnej, malebnej
dedinke Kvačany ,ktorá je starou liptovskou
dedinou na severozápadnom okraji Liptovskej kotliny pod východným okrajom Chočských vrchov, sa rozhodli vyjadriť svoju vieru v Boha, výstavbou kostola, za ﬁnančnej
pomoci komesa Heinczmanna zo Sásovej
niekedy v rokoch 1319 – 1326. Za patrónku
kostola i celej farnosti si vyvolili sv. Katarínu
Alexandrijsku, pannu a mučenícu. V Cirkvi
presné historické správy o svätej Kataríne
chýbajú. Je isté iba to, že už veľmi skoro ju
uctievali vo východnej Cirkvi a od čias križiackych výprav sa uctieva na Západe. Patrí
medzi 14 pomocníkov v núdzi a je patrónkou študentiek, ﬁlozofov, kazateľov a mlynárov. Toto všetko sa zakladá na legende o jej
mučeníctve. Za prenasledovania kresťanov v
čase rímskeho cisára Maxencia mala Katarína robiť výčitky cisárovi pre jeho krutosť. Cisár si povolal 50 ﬁlozofov, aby ju presvedčili
o opaku, ale ani jeden z nich jej nič nedokázal. Katarínu lámali v kolese a keď sa koleso
roztrhlo, sťali jej hlavu. Jej telo by malo byť
uložené v katarínskom kláštore na Sinaji.
O tom, že náš kostol pochádza zo začiatku 14.storočia, svedčia jeho najstaršie
zachované gotické časti.
Najstaršie písomné správy o miestnom
farárovi pochádzajú až z roku 1531. V roku
1560 vykonal nitriansky archidiakon Michal
Szegedinus, farár v Liptove, kanonickú vizitáciu. Cieľom vizitácie bolo zistiť stav katolíckej viery na Liptove, odhaliť samozvaných
Lutherových reformátorov – heretikov a exkomunikovať, vylúčiť ich z radov katolíckej
cirkvi. V zápisnici z tejto vizitácie sa uvádza
meno vtedajšieho farára – Peter z Kvačian
(plebanus da Quachan) a mecenášom kosto-

la v tej dobe bol Leonard Liptaj. Kanonický
vizitátor u farára Petra nenašiel žiadnu odchýlku od katolíckeho učenia.
V okolí kostola sa od počiatku pochovávalo za ohradným múrom. V roku návštevy vizitátora bol ale cintorín zničený pri
jednom z miestnych nepokojov . Príčinou
nepokojov bol vplyv Lutherovho učenia na
vieroučné a mravoučné názory veriaceho
ľudu. Zrejme počas nepokojov bol poškodený
aj samotný kostol, pretože v polovici 16.storočia bol prestavaný a renesančne upravený.
Z pôvodnej stavby sa zachovalo gotické
obvodové murivo, časť gotických klenieb a
portálov. Na východnej stene presbytéria
sú zachované dve gotické okná, na južnej
stene gotické pastfórium s trojpásovým motívom v kružbe. Vchod do sakrestie s gotickou krížovou klenbou je ozdobený gotickým
kamenným portálom s pôvodnými dverami
z 15.storočia. K pôvodnej stavbe bola pristavaná veža, vytvorili sa renesančné klenby
v kostole a objekt bol obohnaný obranným
múrom. Ďalšia baroková úprava interiéru
bola prevedená v roku 1716. V tej dobe sa
zmenila tvár južného okna svätyne. Vonkajšie schodisko sa prestavalo na emporu.
Vstupná predsieň na západnej strane kostola

Pozvanie
Ako ste už boli pozvaní a oboznámení s programom na pozvánke, ktorú
dostala každá rodina v obci, aj Farská rada Vás cestou nášho časopisu
pozýva na „ Kvačianske slávnosti „ v dňoch 30.6. a 1.7. 2007 .

Predsedníčka FR

a všetky oporné piliere pochádzajú z 20. storočia. Pri generálnej oprave kostola v roku
1951 boli v interiéri odkryté gotické nástenné maľby realizované technikou fresco secco
z 15.storočia. Stredoveké nástenné maľby
sú sústredené v presbytériu (vo svätyni), na
severnej stene svätyne sú namaľované výjavy : umučenie sv. Bartolomeja, Bartolomej
nesie svoju kožu, Archanjel Michal vážiaci
duše. Na východnej stene svätyne sú výjavy:
Madona s dieťaťom a so sv. Dorotou, trojica
svätcov s knihami – snáď apoštolov. Nástenné maľby v lodi kostola: sv. Ján Nepomucký
a sv. Barbora i maľby sústredené na klenbe
presbytéria boli pravdepodobne vytvorené v
čase barokovej úpravy kostola v roku 1716
( presné datovanie malieb v lodi i na klenbe
sa zistí pri reštaurátorskom výskume tohto
roku ).
V interiéri kostola sa nachádza vo svätyni barokový hlavný oltár s ústredným obrazom sv. Kataríny Alexandrijskej z roku 1716,
opravený bol v roku 1797. V lodi kostola je
na pravej strane bočný ranobarokový oltár
Michala archanjela z roku 1670. Oltár sedembolestnej Panny Márie v ľavej časti lode,
kazateľnica aj obrazy krížovej cesty pochádzajú z druhej polovice 19.storočia. Kamenná krstiteľnica bola zhotovená v 17.storočí.
Do mobiliára kostola patria v súčasnosti
dva zvony. Menší z nich v roku 1661 získali
Kvačany vo Svätom Kríži, potom čo na tamojšiu vežu premiestnili zvon z roku 1520
z kostola v Palúdzi. Väčší zvon, takzvaný
„Starý zvon“, nie je datovaný ani signovaný,
ale podľa odhadov pochádza zo 16.storočia,
zrejme z čias prestavby. Zvon z roku 1755,
tak ako ho uvádza Súpis pamiatok na Slovensku sa vo veži kostola nenachádza, bol
odobratý pre vojenské účely v období prvej
svetovej vojny. Exteriérové omietky boli realizované v roku 2003.
Pamiatkové hodnoty nášho kostola spočívajú v jeho autentickej dispozícii,v architektonických článkoch – gotických portáloch,
klenbách v sakrestii a svätyni a v nástenných
maľbách.
My súčasníci dnešnej doby začiatku
21.storočia sme povinní zachovať pamiatkové hodnoty kostola pre naše budúce generácie a takýmto spôsobom im odovzdať i našu
vieru v konkrétnych skutkoch zveľaďovania
Božieho domu, ktorý tak ako naším predkom, nám i budúcim generáciám má byť
domom stretávania sa so živým Bohom v
jeho slove, eucharistii, vo sviatostiach a spo-
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Môj vzťah so živým Kristom
v duchovnom prijímaní
Ježišova prítomnosť milí čitatelia v našom živote znamená znášať bremená. Vyžaduje to odvahu stáť zoči – voči životným problémom a silu zvládnuť
ich, keď sa život stáva tvrdším. Modlím sa o to, aby som bola silnejšia, aby
som bola sama sebe šéfom a vyžadovala od seba všetky povinnosti. Keď budete čítať moju úvahu, tak vám hovorím, že sa nikdy nemodlím o ľahký život.
Modlím sa o to, aby som úlohy, ktoré od života dostanem sa vyrovnali mojim
schopnostiam, ale modlím sa aj zato, aby sa moja sila vyrovnala úlohám, ktoré
mi Boh dáva. Niekedy však Boh odpovedá na modlitby úplne iným spôsobom, ako by sme si mysleli. Viera nikoho neoslobodzuje od utrpenia, ale dáva
silu prežiť všetky zápasy a v nich zvíťaziť. Jedine laboratórium, ktoré na tento
experiment človek potrebuje je jeho vlastný život.
Milí čitatelia Katarínskeho hlasu, chcem vám porozprávať a zároveň aj
vyzvať ešte ku väčšej úcte nášho Pána Ježiša v eucharistii. Často sa ma ľudia
pýtajú, kde beriem silu, tú energiu na všetku tú prácu, ktorú dokážem za 24
hodín zvládnuť. Nuž, milí priatelia je to sila eucharistie. Sila duchovného prijímania a častá účasť na svätej omši.
Možno , že sa vám moje vyznanie bude zdať odvážne. Ale ľudí s podobným osudom ako mám ja, je tiež dosť. V dnešnej dobe, v dobe konzumnej
spoločnosti sa len málo hovorí o možnosti duchovného svätého prijímania.
Preto si nato len sotvakto spomenie a preto sa aj úplne podceňuje jeho hodnota. A pritom je to také úžasné a jedinečné, ale aj jednoduché s túžbou a láskou
pozvať Ježiša do svojho srdca. To mi prináša bohaté ovocie v mojom živote.
Takto cítim, že prišla do môjho srdca láska nášho Pána.
Píšem svoj príbeh predovšetkým pre tých, ktorí sa nachádzajú v podobnej
situácii. Keď som ešte veľmi mladá zostala sama s dvoma deťmi, potrebovala
som naozaj oporu. Zoznámila som sa s terajším manželom a aj civilne zosobášila. Takto sa naša rodina rozšírila. Boli sme šťastnou rodinou i keď naša viera
zvlažnela. Až po čase, vlastne cez Pannu Máriu, ktorú mi do srdca vštepovala
mamička, som so svojim manželom a s našimi piatimi deťmi opäť priblížili
bližšie ku viere. Vstúpila som do rodiny Nepoškvrnenej. Pán farár mi vysvetlil
pekný spôsob duchovného svätého prijímania, ktorému som porozumela a
verne prijímam duchovne až dodnes. Snažím sa byť podľa mojich možností
čo najčastejšie na sv. omši, hoci je pre mňa také ťažké neprijať Ježiša. Je to
ozajstné odriekanie a nemalé poníženie, keď vidím ľudí pristupovať ku živému Ježišovi. Som šťastná, keď je po sv. prijímaní pri mne blízko človek , ktorý
prijal Ježiša. Vtedy si vždy myslím, že je to mojou útechou, je to chvíľa šťastia,
že Ježiš je blízko mňa. Počas týchto okamihov, hoci sv. prijímanie prežívam
iba duchovne, je pre mňa sv. omša ozajstnou potrebou. Áno potrebujem sv.
omšu a potrebujem aj duchovné prijímať a to každý deň. Tu mi dáva Ježiš ísť
ďalej. Najsvätejšia sviatosť ma priťahuje ako magnet. Chcem byť pri nej každú
voľnú chvíľu. Tak je to v mojom živote až dodnes.
Pokúšala som sa i o anulovanie svojho prvého manželstva, no súčasne som
si aj odpovedala. Ak je to Božia vôľa, chcem i naďalej prinášať túto obetu.
Verím, že Ježiš ma má rád takú aká som, že prichádza do môjho srdca vždy s
tou istou intenzitou a milosťou. Za moju poslušnosť voči Cirkvi ma Boh veľmi
obdaril a obdarúva. Práve cez toto duchovné prijímanie ma Ježiš priťahuje k
sebe stále bližšie.
Milí čitatelia a kresťania podobného osudu „Nebojte sa!“ Žiť a nosiť v srdci
Ježiša je úžasné. Je to veľká milosť. Neviem, čím som si ju zaslúžila.
H.H.

DESAŤ VÝHOD
SVÄTEJ OMŠI
Drahý brat i sestra prečítaj si
malý letáčik akým požehnaním
je pre teba sv. omša.
Keď si pobožne prítomný na sv.
omši tým:
1. oslavuješ utrpenie a smrť Pána
Ježiša
2. zúčastňuješ sa na nekonečných
zásluhách Ježišových, ktoré pramenia z jeho utrpenia a smrti
3. obsiahneš odpustenie všedných
hriechov a milosť obrátenia
z ťažkých hriechov, pre ozajstnú ľútosť, ktorú ľahko vzbudíš,
keď si prítomný na sv. omši
4. umenšuješ si svoje časné tresty, pozemské i očistcové , ktoré
človek za hriechy zasluhuje
5. sv.omšou prosí za teba Ježiš
o zmilovanie, obetujúc svoje zásluhy Nebeskému Otcovi
a tiež vyprosuje ti i nadprirodzené dobrá
6. vyprosuješ si požehnanie na
práce a namáhanie a odstraňuješ si mnohé nešťastia, ktoré by
ťa boli isto zastihli
7. pripravuješ si večnú odmenu
a nový stupeň slávy
8. v hodine smrti každá sv. omša,
na ktorej si bol pobožne bude ti
najväčšou útechou
9. každá sv. omša bude ti pri súde
prosbou o milosť a milosrdenstvo
10. sv. omšou poskytuješ dušiam
v očistci veľkú útechu a umožňuješ im čím skôr sa vyslobodiť
z očistca
Toľko tento letáčik.
Veľká a večná škoda pre tých, ktorí
v nedeľu a vo sviatok dobrovoľne
vynechajú sv. omšu. Nielen, že sa
dopúšťajú ťažkého hriechu, ale zároveň sa pozbavujú i najväčšieho
pokladu, ktorým by sa mohli tak
veľmi obohacovať.
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Uverejňujeme prosby matiek na pokračovanie
28. Pane Ježišu na príhovor sv.Jozefa
a Matky Ustavičnej Pomoci, obráť
zatvrdlivých hriešnikov v našej
farnosti. Buď nápomocný opusteným, chorým a starým. Stoj pri
mládeži a deťoch , aby nestratili
vieru.
29. Pomáhaj mi sv. Jozef pri plnení
pracovných i rodinných povinnostiach. Prosím za zdravie sv.Otca, aj za nášho duchovného otca.
30. Svätý Jozef, ochranca svätej rodiny, prosím Ťa pomôž mi vyprosiť
Božie milosti a lásku pre rodinu
môjho brata.
31. Na príhovor sv. Jozefa prosím za
mojich synov, vnúčatá, za zdravie
nášho sv.Otca a duchovného otca.
32. Sv.Jozef prosím o milosť uzdravenia mojej dcéry.
33. Prosím Ťa sv. Jozef pomôž tým,
ktorí prepadli pýchou, lakomstvom a nenávisťou. Daj im dar lásky, pokoja a vzájomnej úcty voči
svojim blízkym.
34. Sv.Jozef posilňuj a ochraňuj
všetkých kňazov, ktorí sa budú
starať o očistenie našich duší počas veľkonočných sviatkov, daj im
zdravie a Božieho požehnania.
35. Matka Ustavičnej Pomoci povzbuď, daj sily a odvahy, aby sa
každý kresťan- katolík našej farnosti dôstojne pripravil na sviatosť zmierenia a tak oslávil zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša
Krista.

36. Pane Ježišu prosím Ťa, nech sa
môj ocino uzdraví a konečne začne chodiť do kostola a tak isto i
môj brat.
37. Za zomrelých Ondreja a Máriu,
aby dosiahli večnú spásu a prebývali v nebeskom príbytku.
38. Sv. Jozef ochranca rodiny, daj
zdravia, Božej milosti a lásky mojim drahým rodičom, sestre a bratovi.
39. Prosím Ťa Matka Ustavičnej Pomoci aj sv. Jozef, aby som bola
svojim synom dobrou , starostlivou a príkladnou matkou.
40. Prosím Ťa sv. Jozef, patrón rodiny,
aby sme v našich rodinách, v našej
farnosti vychovali kňaza, Božieho
služobníka.
41. Prosím o zdravie svojej mamky,
brata, sestry a ich rodín a zároveň
aj o zdravie a Božie požehnanie
svojej rodiny.
42. Matka Ustavičnej Pomoci, prosím
Ťa za matky a otcov tejto farnosti,
aby lepšie spoznávali Pána Boha
a tak boli lepším príkladom pre
svoje deti.
43. Sv. Jozef, opora rodín stoj pri našom duchovnom otcovi a daj mu
veľa síl, aby vydržal v jeho ťažkej
službe.
44. Matka Ustavičnej Pomoci, vypros
zdravie nášmu duchovnému otcovi.
45. Sv. Jozef ochranca rodín vypros
mojej rodine pokoj, zdravie a živú
vieru.

Prišli medzi nás

Sviatosť krstu v našej farnosti dňa 2. 6. 2007 prijala Karolínka Tkáčová,
dcéra rodičov Rastislava Tkáča a Martiny Tkáčovej , rodenej Galovej.

Opustili nás

Pohrebná sv. omša s bohrebnými obradmi v našej farnosti bola služená:
11. 4. 2007 + Petronela Jánska rod. Hajurková, žila a zomrela v Ružomberku, chcela byť pochovaná vo svojom rodisku
30. 5. 2007 + Anatólia Tücsoková rod. Komárová, zomrela po ťažkej a
zdĺhavej chorobe

Sviatosť manželstva si vo farskom kostole vyslúžili
17.2.2007 Milan Galica a Marika Polakovičová
26.5.2007 Gabriel Grušovský a Anna Kršková
16.6.2007 Martin Jendrušák a Paulína Šablatúrová

V.S.

Listujeme v knihe

„Nasledovanie Krista”
16. Čo ti viac prekáža a čo ťa väčšmi
obťažuje ako neumŕtvená žiadosť
tvojho srdca?
17. Dobrý a nábožný človek usporiada každé svoje dielo najprv vo
svojom vnútri, a len potom ho
uskutočňuje.
18. A nedá sa svojím dielom zvádzať
k túžbam hriešnej náklonnosti, ale
ho podrobuje rozvážnemu súdu
zdravého rozumu.
19. Kto podstupuje ťažšie boje ako
ten, kto sa usiluje premôcť samého seba?
20. A to by malo byť našou úlohou:
premáhať samých seba, zo dňa na
deň, nadobúdať nad sebou väčšiu
moc, a tak sa zdokonaľovať.
21. V tomto živote je každá dokonalosť spojená s nejakou nedokonalosťou; a každé naše rozumovanie
je zastreté akousi mrákavou.
22. Pokorné poznávanie seba je istejšou cestou k Bohu než hlboké vedecké skúmanie.
23. Nemáme zavrhovať vedomosť
alebo akúkoľvek prostú znalosť
veci, ktorá sama osebe je dobrá a
Bohom daná, ale vždy treba dať
prednosť dobrému svedomiu a
cnostnému životu.
24. Ale pretože mnohí sa väčšmi usilujú mnoho vedieť, než dobre žiť,
často blúdia a neprinášajú takmer
nijaké ovocie alebo len nepatrné.
23. Keby toľkú usilovnosť vynakladali na vykorenenie hriechov a na
zakorenenie cností ako na učené
hádky, nebolo by toľko zla a pohoršenia medzi ľudom a toľko nezriadeností v spoločenstvách.
26. Iste, keď príde súdny deň, nebudú
sa nás spytovať, čo sme čítali, ale
čo sme robili, nie ako pekne sme
hovorili, lež ako nábožne sme žili.
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Čaká nás veľa práce

Môžeme si kúpiť šťastie?
V dnešných dňoch si mnohí myslia, že všetko sa dá kúpiť.
Snáď všetko, ale nie ŠŤASTIE.
Tiež mnohí hovoria, že peniaze nedajú šťastie, ale,
že pomáhajú dosiahnuť ho.
To je pravda, veď sú na to, najpotrebnejšie pre život.
Peniaze sú potrebným prostriedkom na udržanie sa pri živote,
ale nie na získanie ŠŤASTIA,
sú dôležité na existenciu.

I keď máme na farskom úrade
zamestnaných pracovníkov na aktivačnej činnosti, prosíme všetkých
veriacich, aby sa každý podľa svojich schopností a možností zapojil
do práce na rekonštrukcii interiéru
nášho chrámu.
V mesiaci júl chceme začať s odstraňovaním omietky v kostole do
výšky asi 1,5 m. Vo vstupnej predsieni odstrániť na východnej stene omietku, ktorú ponecháme bez
omietky, vytvoríme na nej „Lurdsku
kaplnku“
V kostole bude prebiehať reštaurátorský výskum, opraví sa elektroinštalácia, okná. Práce tohto roku
zakončíme vymaľovaním kostola.
Mnohé práce chceme vykonať
svojpomocne. Preto Vás Farská rada
prosí o aktívne zapojenie sa do týchto prác.

Počúvajme tých, čo majú veľa peňazí a zistíme,
ako sa sťažujú, že nie sú ŠŤASTNÍ.

Modlitba o pomoc
Otče náš Nebeský, skrze Krista, Pána
nášho, pokorne a vrúcne prosím o pomoc.
Prosím o odpustenie.
Pomôž mi prosím, aby som dokázal
z hĺbky duše odpustiť všetkým ľuďom,
blízkym aj neznámym.
Prosím o odpustenie u všetkých, ktorým som priamo či nepriamo, úmyselne či neúmyselne ublížil akýmkoľvek spôsobom, a aj tých u ktorých
som priamo či nepriamo vyvolal konanie zla v nich.
Prosím o odpustenie u duší všetkých zosnulých, aj tých, ktorých som nepoznal, aj ja im všetkým odpúšťam.
Prosím, pomôž mi Bože očistiť sa od sebectva, pýchy, lakomstva, povýšenectva a závisti.
Ďakujem Ti Pane, Bože môj.
Amen.

Povzdych za našich nepriateľov
Mám Ťa rád, prajem Ti, odpúšťam Ti,
odpusť aj ty mne.
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