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TRADÍCIA, O KTORÚ SA MOŽNO OPRIEŤ

S

eptember je mesiac, ktorý je nositeľom rôznych prívlastkov, a ktorý
v každom z nás evokuje niečo iné. Pre
niekoho je mesiacom, ktorý zahajuje
nový školský rok, pre iného obdobím
zberu úrody a pre mnohých ďalších
je to čas, kedy sa deﬁnitívne lúčime
s letom. To postupne odchádza do nenávratna a na pomyselnom tróne ročných období ho strieda jeseň, ktorá už
nedočkavo klope na dvere.
Pri pohľade do kalendára však určite našu pozornosť zaujme pätnásty deň
tohto mesiaca. A to nielen preto, že skoro každý kalendár ho zvýrazňuje červenou farbou, ale najmä preto, že je tento
deň klasiﬁkovaný ako deň pracovného
pokoja. To pre nás znamená, že sa môžeme tešiť z voľna, sme uchránení od
skorého ranného vstávania, nemusíme
merať cestu do práce či školy a tak si oddýchnuť od svojich pracovných povinností. Pre mnohých ľudí je práve status
voľného dňa hlavným dôvodom, prečo
majú 15. september v obľube a prejavujú mu práve z tohto titulu akúsi zvláštnu
úctu. Bohužiaľ, takéto ponímanie tohto
sviatku – len akéhosi voľného dňa – sa
objavuje v našej spoločnosti čoraz častejšie a vytláča do úzadia skutočný dôvod, resp. skutočnú príčinu, prečo má
pätnásty septembrový deň toto zvláštne postavenie vo vzťahu k iným dňom
kalendárneho roka. Je to síce smutné,
ale je to tak. Uniká nám obsahová náplň mnohých sviatkov, pričom si neuvedomujeme, že ony nevznikli len
tak, ale, že vychádzajú z našej histórie
a z našich tradícií. Tradície sú dnes však
už mnohými „moderne“ zmýšľajúcimi
ľuďmi označované za prežitok a podľa
ich názoru sú odsúdené na zánik, hoci
prežili stáročia. Každý uvedomelý človek však vie, že tradície sú súčasťou
mozaiky našej existencie, odráža sa
v nich naša história, stojí na nich naša
kultúra, naša identita i naša viera. Veď
celý svet je postavený na tradíciách,
každá krajina čerpá zo svojich tradícií,
na ktoré sa neustále odvoláva.

Jednou z veľmi silných a rozšírených tradícií je aj kresťanská tradícia,
na základe ktorej stojí samotná Európa
a hlási sa k nej mnoho štátov, nevynímajúc Slovensko. A práve aj spomínaný 15. september je spojený s krásnou
kresťanskou tradíciou, tradíciou úcty
k Sedembolestnej Panne Márii, ktorú
si Slováci dokonca vyvolili za svoju
patrónku. Žiaľbohu, aj význam tejto
prenádhernej tradície je dnes mnohými spochybňovaný. No a čo je ešte
smutnejšie, aj mnohí z radov veriacich
sa v súčasnosti k tomuto sviatku, ktorý
je zasvätený Sedembolestnej, správajú
dosť ignorantsky. Možno túto tradíciu
taktiež považujú za prežitok dôb minulých, možno za prežitok považujú celé
kresťanstvo.
Vychádzajúc však z predošlých slov,
možno s pokojom v duši povedať, že
tradície sú súčasťou každého z nás a žijú
v nás. A hoci mnohé z nich zanikajú,
veľa z nich tu zostáva, sú neustále živé,
neustále aktuálne a sú oporou mnohých generácií. Taký je aj 15. september
– sviatok Sedembolestnej Panny Márie,
ktorého počiatky siahajú ďaleko do
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minulosti, a ktorý stojí na pevnom základe viery. Súvisí s našimi národnými
dejinami a je neustále aktuálny v rámci
našej osobnej spásy, lebo Panna Mária
nie len Bohorodičkou – Matkou Ježiša
Krista, nie je len Tou, ktorá nám ukázala zmysel života aj skrze bolesti a utrpenia, ale aj Orodovnicou, ktorá nám neustále sprostredkúva dary večnej spásy.
Je nezmyselné preto hovoriť o prežitku
tejto tradície a o bezvýznamnosti tohto
sviatku. Práve naopak, ide o tradíciu, o
ktorú by sme sa mali opierať a neustále
ju v sebe živiť ako nezničiteľný princíp
nášho bytia a našej viery.
A tak dúfam, že si každý kresťan,
každý z nás, uvedomí hĺbku, dôležitosť
a hlavne význam tohto sviatku a prežije ho v spoločnosti Sedembolestnej
z vďaky za to, že je ochotná vypočuť nás
a vyslyšať naše prosby, ktoré jej každodenne predkladáme.
Želám Vám všetkým, aby bol pre
každého z Vás 15. september nielen
pokračovaním krásnej tradície úcty k
Sedembolestnej, ale aj akýmsi impulzom, ktorý skrze Máriu bude neustále
oživovať našu vieru, lebo Ona je večným prostredníkom medzi človekom
a Kristom.
-L.G.-
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My kráčame s radosťou za Pánom Ježišom
s jeho matkou Máriou
IX. mesiacom september sa od jakživa spájajú tri vzácne sviatky. Aj keď
nie sú prikázané, pre kresťana katolíka
to znamená, že si s hlbokou úctou pripomína narodeniny Panny Márie, jej
krásne meno Mária a Sedembolestnú
Pannu Máriu, patrónku Slovenska.
Prijmi Sedembolestná Matka
skromný prejav vďaky, že miluješ slovenský národ. Bohu si ho obetovala a
pod svoju ochranu prijala. Veríme, že
nás neopustíš.
Panna Mária Sedembolestná chráni
náš národ a vedie ho cez celú našu históriu. V súčasnej dobe sme postavení
v Európskej únii pred konfrontáciou,
v ktorej zákerný diabol chce vymazať
z ľudských sŕdc Boha, vieru, rodinu.
Verime, Panna Mária, že nás ani teraz
neopustíš. A veríme aj to, že Panna
Mária sa v týchto vážnych chvíľach obracia ku nám Slovákom a povoláva nás
do boja. Diabol zúri, ale Matka naša
Sedembolestná je dobrá mama. Ona
každého prikryje svojim materinským
plášťom. Na nás ľudí v živote často prichádzajú chvíle, ktoré nás prekvapia.
Sú to často ťažké situácie, ale keď sa
odovzdáme pod ochranu Panny Márie, ona nás privedie na správnu cestu,
ona nás privedie k Bohu a Boh začne
pôsobiť v našich životoch, keď mu to
dovolíme.
Život nezničí nejaká zloba, lebo je
v moci Boha, ani lásku našej nebeskej
Matky nemôže nič a nik umlčať. Ani
naša nevera, ani naša ľahostajnosť, ani
naša zrada. Často sa v našich životoch
opakuje krížová cesta po ktorej nás
Matka Božia vyprevadí až na vrchol
ku Kristovi. Matka nás posilňuje do
poslednej chvíle. Toto sú chvíle pre
Sedembolestnú. Odpusť nám Mária.
Koľko krát kráčame za tebou Mária a
nepočujeme tvoj hlas alebo ho nechceme počuť, ak ty neúnavne nás žiadaš o
obrátenie. Deň za dňom, týždeň za týždňom ide veľmi rýchlo. Pýtam sa sama
seba, koľko ich ešte máme? Nájdeme
si vo svojom srdci aspoň jeden deň
miesto pre Máriu, alebo si nechávame
miesto viac pre tento svet, pre zbytočnosti? Ty Mária čakáš a úpenlivo prosíš. Pozeráš do našich sŕdc. Čo v nich
je. Kde sme sa to vlastne dostali. Plní
vlastnej spravodllivosti, vlastnej pýchy.

Sme vlastne takí malí dravci tváriaci sa
ako holubice. A predsa by stačilo tvoje
slovo Mária.
Toto je moje telo, ktoré sa obetuje
za vás, Ježiš sa premieňa na každej sv.
omši - Božie Telo z Tvojho tela Mária.
Je to život. Je to pokrm pre večnosť.
Mnohí ľudia v supermarketoch behajú
očami po akciách. Je toľko tovaru, že si
z neho nevieme vybrať. Sme prepchatí a obézni, naháňame línie a hladná
duša zatiaľ umiera. Čaká na chlieb, čo
nič nestojí, len rozhodnutie. Áno. A
ruženec? Ten nám visí na mnohých
zrkadlách áut, nosíme si ho z pútí ako
trofej.
Milý brat, sestra, zamilluj si modlitbu, zamiluj si Boha, neobanuješ, veľa
získaš, nájdeš pokoj. Mária nauč nás
žiť lásku Tvojim srdcom, pretože ináč
sme stratení.
Mária ty si polapala hlavu hada.
Ako dobre to ovládame. Ale ani nás
nenápadne pohnúť prstom, aby sme
Ti v tom pomáhali.
Utiekame sa formálne ku Tebe a
hada si usilovne pestujeme v našom
srdci. Preto buď stále s nami Mária.
Často stretávame ľudí, čo si o sebe
myslia, že sú múdri, silnejší, lepší. Sú
takí i v našej farnosti. Sú to ľudia buď
ﬁt. Och, akí sú len smiešni. Pri prvej
skúške padajú do bezradnosti, prachu
a zúfalstva. Pýcha im nedovolí povedať, prepáč. Je to nad ich schopnosti.
Vtedy hľadáme oporu v známostiach.
Ale tu je modlitba, ruženec, aby ťa
zdvihol z bezradnosti, zo zúfalstva.
Pretože Kristus zvíťazil. Mária aj Tvoje
áno je víťazstvom. Vďaka Ti Mária.
H.H.

Dotyky nášho maliara
na Ipli
Dostal som od Ľuba mail: „Ak máš
záujem o plenér (maľovanie) príď 4.júla. Prišiel som. Prišli aj ďalší maliari.
Bolo nás pätnásť. Išli sme do obce Bušince v okrese Veľký Krtíš. Dedina hraničí s maďarskom a aj v deň príchodu
sme na prechádzke prešli cez most ponad potok a boli sme v Maďarsku.
V obci Bušince sme boli srdečne privítaní starostom obce, Miroslavom. Ako
keby sme boli nejakí vzácni hostia.
Na druhý deň ráno nám nastál
„pracovný deň“. Raňajky, maľovanie,
obed, maľovanie, v podvečer pivo, večera, prípadne maľovanie a debaty.
Opakovalo sa to tak každý deň po celý
týždeň. Obrazy pribúdali. Deň sa využíval na maľovanie tak, ako by sme boli
za to platení. Nik si nedovolil leňošiť.
A predsa ja som sa ulial. Bol som v jeden
deň v Maďarsku poniže mesta Eger.
Keď maľujeme v obci, vďačným objektom býva kostol. Ten som namaľoval v pozadí prírody. Ďalší kostol som
namaľoval v krajinke. Maľoval som na
slovenskom území kostol, ktorý bol na
území Maďarska.
V susednej dedinke Muľa bol zaujímavý možno aj vzácny kostol. Bol celý
z betónu. V miestach akože strechy boli
štyri sochy anjelov, veľkosti človeka. Ten,
kto ho dal postaviť mal na to aj dôvody.
Objektom maľby bola tiež rieka Ipeľ,
ktorá v určitých miestach tvorí hranicu.
V piatok, posledný deň pobytu sme
mali výstavu obrazov v kultúrnom
dome. Obrazy doniesli aj maliari čo neboli s nami. Bolo ich 130 kusov. Dosť.
Počas celého pobytu sa starosta
Miro o nás dobré staral. V piatok nás
pozval na OÚ do spoločenskej miestnosti, kde nás slávnostne oslovil a každému z nás odovzdal darčeky. Deti
v krojoch nám zarecitovali a zatancovali. Ženy z Matice slovenskej v Bušinciach nám zaspievali za doprovodu
hudby.
Starosta sa nám poďakoval, že sme
pobytom v ich obci, zviditeľnili ich
obec v našich obrazoch a pozval nás aj
na slávnostnú večeru.
Vôbec som to nepochopil ani dodnes prečo sme boli u nich tak vítaní.
Veď nie sme ani politici a ani iní funkcionári.
Tak dovidenia Bušince, Ipeľ, ktorá
rozdeľuje štáty a spája ľudí. Do skorého
videnia Miro, Ľubo.
Jozef G.
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Duchovný život v našej farnosti (pokračovanie)
V predošlom čísle nášho časopisu som písala o duchovnom živote
našej farnosti do najväčších sviatkov
v roku do Veľkej noci. V tomto čísle
pokračujem o našej ďalšej duchovnej
činnosti.
Celý týždeň po Veľkej noci bola
Veľkonočná oktáva. Prvé 2 dni mnohí
akoby pozabudli, že pre nás je tento
týždeň „nedeľou“. Kostol zíval prázdnotou, z čoho náš p. farár bol veľmi
smutný. Dúfam, že na budúci rok sa
to zlepší.
19. apríla bola nedeľa Božieho
milosrdenstva. V našej farnosti bolo
prvé sv. prijímanie. Bohužiaľ boli
len 2 dievčatá, Hentrieta Matajová a
Daniela Grúňová, ktoré spievajú aj v
detskom spevokole. Je to smutné, lebo
tretiakov v Kvačanoch bolo viac, ale
keďže rodičia sú nepraktizujúci, deti
pokrstiť dali, ale k prvému sv. prijímaniu ich nepriviedli.
Mesiac apríl bol zaujímavý aj tým,
že sme mali tri jubilejné sv. omše. Dvaja ,,70“ a dvaja ,,60“, ktorí mali Spoločnú sv. omšu, narodili sa v jeden deň.
l. máj - 12 žien navštívilo Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove. Pozvala nás sestrička Júlia z Lipt.
Mikuláša, ktorá túto púť organizovala
aj s dievčatami z charity. Bol to veľmi
pekný duchovný zážitok. Prialo nám
aj počasie.
Mesiac máj je zasvätený k úcte
Panne Márii. Pred sv. omšou bola
májová pobožnosť a v čase od 18.-23.
mája, kedy p. farár nebol prítomný
vo farnosti, pobožnosti viedla naša
p. Helenka H. Modlila sa z knižočky
„Kráľovná mája“. Modlitbami sme
prosili našu Nebeskú Matku, aby nám
dala veľa síl a trpezlivosti premôcť to
zlo, ktoré sa v dnešných časoch šíri vo
svete. Prosili sme aj za tých, ktorí si
ešte stále nenašli cestu k Bohu, aby sa
spamätali a zvolili si tú správnu cestu.
Od 22. mája do Turíc sme sa modlili deviatnik k Duchu Svätému a sv.
ruženec, ktorý mal 7 desiatok.
29. mája zorganizoval p. farár spolu s mladými mamičkami zájazd na
divadelné predstavenie „Všetko o ženách“ do Sp. Novej Vsi. Bol to veľmi
dobrý kultúrny zážitok. Cestu uhradil
Farský úrad a p. vedúci Internet Café
pri odchode sponzoroval malé občerstvenie.

Začiatkom júna p. farár vyhlásil,
že na budúci rok plánuje v našej farnosti birmovku a kto má záujem, že v
sakrestii sú tlačivá, aby si ich prevzali. Bolo ich vydaných okolo 65. Je to
pekný počet. Bude mať p. farár radosť,
keď všetci sa budú pravidelne zúčastňovať na príprave a túto sviatosť dospelosti príjmu.
ll. júna bol sviatok Najsvätejšieho
Kristovho tela a krvi. Na vyšnom konci
dediny boli nachystané oltáriky. Pre zlé
počasie, ktoré prišlo počas sv .omše, sa
procesia nekonala, ale i napriek tomu,
úprimmé „Pán Boh zaplať” za výzdobu
oltárikov. Malé dievčatá boli sklamané
a nachystané kvietky potom rozsýpali
dole ulicou, keď išli domov.
Od 19. júna od sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho za začal „Rok
kňazov“. Každý štvrtok je vyložená
sviatosť Oltárna a koná sa adorácia. Počas nej môžu veriaci pristúpiť
k sviatosti zmierenia. Denne sa modlíme za našich kňazov, za duchovné
povolanie a spievame pesničku za požehnanie nášho kňaza.
V júli, 11.-12.-teho sa z príležitosti
690. výročia vzniku obce, ale aj 690.
výročia výstavby nášho kostolíka, konali „Kvačianske slávnosti“
Hoci pre hospodársku krízu poslanci tieto slávnosti neodsúhlasili,
napriek tomu sa konali a pozvaní boli
všetci občania obce. Okrem kultúrnej
vložky, súčasťou programu bola aj vysviacka dvojramenmého slovanského
kríža. Bolo smutné, že v sobotu večer,
keď sa vysviacal, nás včetne starostu
obce bolo až ,,10“. Z poslancov tam
nebol nikto a keď p. farár prišiel s asistenciou, boli tam len manželia Florekovci. Treba ale pochváliť p. Považského, ktorý je o palici, dal sa synmi
doviesť a na túto vysviacku prišiel. Je
nám pre všetkých vzorom.
Zamyslime sa nad touto udalosťou, či si takto uctievame kríže a čo
kríž znamená?
V nedeľu bola slávnostná sv. omša
obetovaná za veriacich, ale aj za tých,
ktorí náš kostolík postavili.
Koncom júla sme zorganizovali
s deťmi výlet do Aquaparku. Počasie
bolo veľmi pekné.
Všetci boli spokojní, len na druhý
deň niektorí nevyšli ani z domu von,
lebo boli veľmi opálení.

Začal sa nový školský rok. Deti
postúpili o jeden ročník vyššie, stali
sa staršími žiakmi. Sme starší aj po
duchovnej stránke? Odpovedzme si
na to sami.
Prajem všetkým, ktorí si vzali prihlášky na birmovku, tak isto aj duchovnému Otcovi, ktorý ich bude pripravovať, veľa zdravia, síl, vytrvalosti
a Božieho požehnania.
Všetci sa tešíme, že na rok privítame u nás otca biskupa, ktorý Vám
túto sviatosť dospelosti vyslúži, a zároveň nám vysvätí náš obnovený Boží
chrám.
Spoločne prosme o to v našich
modlitbách.
V. S.
predsedníčka FR

Poďakovanie
Touto cestou ďakujem ﬁrme Jaroslava Báleka, ktorý v priebehu mesiaca urobil kus ťažkej a namáhavej
práce na povale kostola, ktorá bola
veľmi znečistená rôznym stavebným
odpadom, ale predovšetkým vtáčím trusom. Tiež počas dovolenky
p. farára urobila ﬁrma veľa vo farskom úrade a okolí fary. Za všetko
im úprimné Pán Boh zaplať. Tiež
Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom, či už prácou,
modlitbami alebo ﬁnančne, pričinili na zveľaďovaní a obnovení nášho
kostola.
Bližší popis prác vám bude oznámený v budúcom čísle Katarínského
hlasu.
predsedníčka FR
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Pre mladých
Význam a dôležitosť úlohy, ktorú
zohrala Mária, Matka Ježišova, v rámci dejín našej spásy dnes už nemožno
spochybniť. Ona bola Vyvolenou, Ona
s pokorou prijala Božiu vôľu, skrze Nej
prišiel na tento svet Ježiš Kristus, ktorý premohol smrť a zvíťazil nad hriechom, skrze Nej prišlo na tento svet
Svetlo Nádeje, ktoré nám má svietiť na
ceste nášho života. Pri čítaní Evanjelia
sa často stretávame s obrazom Márie
Matky, ktorá sprevádzala svojho Syna
počas celého jeho pozemského pôsobenia, ktoré vyvrcholilo smrťou Krista
na kríži. S postavou Panny Márie sa
však stretávame aj po Ježišovej smrti.
Nachádzame ju v spoločnosti apoštolov, medzi ktorými sa nachádzala aj
v čase po Pánovom nanebovstúpení,
spoločne s nimi zotrvávala v modlitbách a v nádeji očakávala zoslanie Ducha Svätého, ktoré Ježiš prisľúbil svojim
učeníkom. Účinkovanie Márie sa teda
neskončilo smrťou jej Syna, ani jeho
zmŕtvychvstaním či nanebovstúpením, ale pokračovalo aj po týchto udalostiach a môžeme povedať, že pokračuje dodnes. Mária spolu s Ježišovými
učeníkmi stála pri počiatkoch Cirkvi
a nechýbala ani pri spomínanom zoslaní Ducha Svätého, s ktorým sa spája
sviatosť birmovania. Tá nás pevnejšie
zjednocuje s Kristom, zdokonaľuje
naše spojenie s Cirkvou a ako môžeme čítať v Katechizme katolíckej cirkvi
– „dáva nám osobitnú silu Ducha Svätého, aby sme ako praví Kristovi svedkovia slovom i skutkom šírili a bránili vieru, aby sme odvážne vyznávali Kristovo
meno a nikdy sa nehanbili za kríž.“
Aj naša farnosť sa momentálne
pripravuje na prijatie tejto sviatosti,
prostredníctvom ktorej duchovne dospejeme. Počas tejto prípravy by sme
mali aj my byť v neustálom spojení s
Máriou, podobne ako apoštoli, reprezentujúci prvotnú Cirkev, ktorí sa zhromaždili vo chvíli plnej očakávania okolo
Nej, ako okolo Matky novovznikajúcej
Cirkvi a spoločne s ňou svojimi modlitbami vyprosovali dar Ducha Svätého.
Vytvorme teda spoločenstvo spolu s Máriou v rámci našich príprav, v
rámci nášho očakávania a spoločne sa
modlime a prosme o to, aby účinok
Ducha Svätého skrze sviatosti birmovania urobil z nás duchovne vyspelé
bytosti, ktoré budú zodpovednými
členmi Kristovej Cirkvi, šíriteľmi Jeho
posolstva a horlivými vyznávačmi viery v Neho.

Listujeme v kronike
Rok 2005
• Nový rok sa začal teplom. 3.1. začalo snežiť, na druhý deň však už
pršalo. V polovici mesiaca nastal
treskúci mráz: - 14 C až – 22 C.
• 24. 1. sa uskutočnil druhý avšak
podľa názvu Prvý katolícky ples.
Hrala hudba MONA.
• Vo štvrtok 22.1. sa v kostole uskutočnilo posvätenie obrazu „Matky
ustavičnej pomoci“, dar pre pána
farára od pani Eleny Harychovej.
Niektorí naše farníčky svojimi púťami do Turzovky prosili Matku
ustavičnej pomoci o uzdravenie
nášho kňaza, prosby boli vypočuté
zdravotný stav sa pána farára zlepšil. Obraz Matky ustavičnej pomoci
je zavesený v kostole.

• Svätý Otec Ján Pavol II (Karol Vojtyla) opäť vážne ochorel dva týždne
pred Veľkou nocou. Po Veľkej noci
vo Veľkonočnej oktáve na prvý piatok v mesiaci Svätý Otec skonal.
Jeho ušľachtilú dušu si Boh k sebe
povoláva 2. apríla 2005, v podvečer sviatku Božieho milosrdenstva
o 21. hod. 37 minúte. Pohrebná
omša s pohrebnými obradmi sa konala v piatok 8. 4. 2005 o 10:00 hodine vo Vatikáne. Aj v našej farnosti
bola odslúžená zádušná omša za
zosnulého Svätého Otca Jána Pavla
II. V piatok 8.4.2005 o 8:00 hodine
ráno.

• V mesiaci február je poriadna zima,
mráz a sneh.

Členovia novej FR :
- hospodárska rada: predseda – Janka Maníková, členovia – Alfonz
Chovan, Ing.Pavel Tylka
- pastoračná rada: predseda – Vierka
Staníková, členovia – Elena Harychová, Roman Lasák, Jaroslav Tkáč,
Anna Galicová, Jozef Húska, Bernadeta Tylková
Predseda celej FR: vdp. Čureja
František

• 13. februára 2005 zomrela posledná
z troch fatimských detí, sestra Lucia
vo veku nedožitých 98 rokov. Narodila sa 22. 3. 1907. Zaslúžila sa o
rozšírenie úcty k Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie.

• 14.4. sa sadili na farskom dvore
ovocné stromy (4 jablone, 2 slivky
a 1 hruška) Jamy kopali Anna Galicová, Vierka Staníková a Marta
Ďuroňová. Stromky sadil pán Alojz
Kuna z Dlhej Lúky.

• V pôste sa každý štvrtok konala
fatimská pobožnosť. Od 1. marca,
každý deň modlitba ku sv.Jozefovi
a prednášanie modlitieb za mladé
matky vo farnosti, ktoré vychovávajú deti a zanedbávajú náboženskú
výchovu.

• Kreslo do kostola od ﬁrmy Serek
zariadila pani Miroslava Kmeťová.
Doviezli ho 13. apríla.

• V mesiaci marec sa budú konať
voľby do farskej rady. V piatok 4. 3.
bolo zasadanie starej farskej rady.
13. 3. sa rozdali lístky v kostole a
20. 3. majú veriaci odovzdať vypísané. Vypísané lístky sa pozbierali a
z tých čo boli navrhnutí veriacimi,
sa podľa počtu hlasov vybrali 20
kandidáti. Nad správnym priebehom volieb dohliadali: pani Danka
Slosiariková, pani Anna Chlepková
a pani Vierka Staníková.
• 28. 3. sa rozdali volebné lístky s 20-timi kandidátmi a podľa počtu hlasov sa vybrali desiati členovia FR.
• 1. apríla zasadala nová farská rada.
• 3.4. bol posvätený obraz „Božieho
milosrdenstva“

• V pondelok 18. 4. 2005 sa začalo
konkláve k voľbe nového pápeža.
Dňa 19. 4. 2005 bol zvolený pápež,
dekan kolégia kardinálov a prefekt
pre kongregáciu viery kardinál Jozef Ratzinger, ktorý si zvolil meno
Benedikt VI. Toto konkláve bolo
jedným z najkratších za sto rokov.
Pápež Benedikt VI. je 265 pápežom
v histórii Cirkvi a pôvodom je Nemec.
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Volanie Kráľovnej pokoja - Medžugorie
Pre povzbudenie a osvieženie
chcem čitateľov Katarinského hlasu
povzbudiť a oboznámiť prameňom
informácie o Medžugori.
Všetko sa to začalo 24. júna 1981
za horúceho popoludnia, ako hrom
z jasného neba sa objavila správa, že vo
farnosti Medžugorie sa zjavuje Matka
Božia. Šesť mladých šťastlivcov zažilo
čosi mimoriadne - nadprirodzené.
Táto vzrušujúca správa sa roztekala
nielen po farnosti, ale po celom svete
ako najvýznamnejšia udalosť posledných storočí.
Mnohí sa pýtali či je to možné?
Prečo nie! zneli odpovede - Bohu je
možné všetko!
Nebeská matka, Kráľovná pokoja
prichádza ku chorvátskemu národu.
Je to veľká milosť. Chorvátsky národ
patrí medzi najstaršie národy Európy.
Ťažko skúšaný, plný utrpenia. Bola to
aj krvavá hlúpa nezmyselná vojna.
Práve nad týmto podnebím sa
otvorilo nebo. Boh posiela Pannu Máriu tam, kde je najväčšia bieda. A ona
prichádza ako Pomocnica, Prihovorkyňa.
Už v prvých dňoch zjavení prúdilo tu veľké množstvo ľudí zo všetkých
strán. Cez jednu noc sa toto miesto
stalo prameňom milosti. Už 27 rokov
tu prichádzajú pútnici, aby na vlastné oči videli, pocítili a zakúsili čo sa
v Medžugori deje.
Ťažko dnes nájdeme niekoho, kto
by nepočul o Medžugorie. Pútnici tu
zažívajú úžasné veci. Svedčia o tom
mnohé svedectvá. Na celom svete
vznikajú rôzne spoločenstvá a do nich
vstupujú ľudia, ktorí sa obrátili na
tomto milostivom mieste. Spoločne sa
modlia, to sú všetko plody, ktoré vlievajú lepšiu nádej na budúcnosť.
Sme svedkami skutočnosti, že dnes
je všetko vo vážnej kríze, zvlášť duchovnej. Stala sa súčasťou našej doby,
myslím si, že kríza neznamená záhubu. Je výzvou, aby sme sa preskúmali,

zamysleli nad sebou, nad svojim životom a aby sme sa rozhodli ísť inou cestou. Istejšou, spasiteľnejšou.
Zachvátil nás zhon, ťažkosti, neistota, napätie i choroby. Myslím, že sme
ochoreli strachom a úzkosťou. Nemáme pokoja, radosti a duševnej spokojnosti. Pociťujeme nedostatok lásky.
Všetci sa niekde ponáhľame a túžime
po pravom šťastí, ale nikde ho nemôžeme nájsť. Je to pre svoju sebeckosť,
nechceme rozumieť druhým, často
ani svojej rodine, či priateľom. Iní tiež
nerozumejú nám. Potom sa hneváme
často sami na seba, že niet riešenia.
Zabudli sme na to veľké bohatstvo,
ktoré nosíme vo svojom srdci, ktoré
nám vštepovali už naši rodičia a starí rodičia. Prebuďme sa ľudia, veď ten
poklad máme ukrytý vo svojom srdci.
Boh nás stvoril pre seba a preto je nepokojné naše srdce, pokiaľ nespočinie
v Bohu, hovorí sv. Augustín. Za tento
poklad, radosť, pokoj, zdravie, šťastie,
niektorí ľudia obetujú všetko.
Kráľovná pokoja prišla k nám, k
svojim deťom. Chce nám pomôcť,
aby sme odhalili ten drahocenný poklad, ktorý nosíme v sebe. Chce nás
ako matka vziať za ruku a viesť k svojmu synovi Ježišovi. Ona matka dobre
vie, že v Ježišovi môžeme nájsť pravý
pokoj, skutočnú radosť, neopísateľné
šťastie, spásu. Práve to je, po čom túžime.
On je Spasiteľ, náš Utešiteľ.
Aby sme to dosiahli, Matka Božia
nás neúnavne vyzýva:
Obráťte sa, zmeňte sa, zmierte sa s
Bohom, s bratmi, sestrami i sami sebou. Zrieknite sa hriechu, prestaňte
hrešiť, na prvé miesto dajte Boha. Dôverujte mu úplne. Modlite sa srdcom,
s láskou. Takto nás láskavo a materinsky vyzýva naša Veľká Matka.
Mnohí, čo navštívili Medžugorie
vnímali a vnímajú naliehavé výzvy nasej nebeskej matky vážne. Keď osobne
niečo prežijeme, potom to ľahšie prijímame a aj ľahšie sa zmeníme.
Keby som mohla opísať všetky tie
dojímavé obrátenia, zázračné zásahy a
znamenia, ktoré tu v Medžugori prežili ľudia, nedajú sa spočítať všetky tie
nadšené duše. Spomeniem niektoré.
Ďakujem Kráľovmej pokoja, ktorá
ma sem priviedla, aby som stretla Ježiša a aby som s ním žila.

Dni, ktoré som prežila v tejto oáze
pokoja sú najkrajšie dni môjho života.
Verte, nikde nemôžeme byť
tak blízko Boha ako v Medžugori.
V Medžugori som našla pokoj, ktorý
som hľadala v živote.
Drahý priateľ, sestra, brat. Život,
ktorý máš, ktorý žiješ a užívaš je úžasným Božím darom. Ty si drahocenná
perla, veľká neoceniteľná hodnota.
V Medžugorí nebudeš náhodou.
Si pozvaný Matkou Božou. Boh má
s každým z nás svoj veľký plán. Prísť
k Ježišovi, znamená prísť k živému
prameňu, ktorý dáva vodu, čo nikdy
nevysychá. Lebo Ježiš je vzorom človeka a súčasne i Bohom.
Milý pútnik! Nech cesta do Medžugoria ti pomôže vykročiť k Ježišovi.
On ťa pritiahne bližšie k pokoju, láske,
zmiereniu a k spoločenstvu všetkých
ľudí ako k bratom a sestrám a k prepojeniu Božieho ľudu v jednu veľkú
rodinu.
Práve takáto rodina sa stretáva v
Medžugori zo všetkých štyroch strán
sveta. Kristus je jej hlavou, Duch Svätý
jej silou, Panna Mária je jej matkou a
nebo je jej domovom. Mária nás povzbudzuje: „Buďte radostnými nositeľmi pokoja a nezabúdajte, že žijete
v milostivom čase. Nedajte sa rozptyľovať myšlienkami svojho srdca. Berte
si dar pokoja a lásky, ktorý nám Boh
Otec milosrdne skrze Máriu Kráľovnú
pokoja a lásky dáva.“
Ježiš neodmietne hriešnika. Vďaka
Ježiš, že aj môj život má nádej. Vďaka
Mária za tvoju pokornú a pokračujúcu
prítomnosť tú na zemi. V ďaka za tvoje
milosrdné dielo.
H.H.

Milé deti, opä� sa stretávame po prázdninách. Leto
skon�ilo a za�al nový školský rok. Oddýchnutí
a pripravení plni� si školské povinnosti nezabudnime ani
na návštevu Božieho chrámu.
V septembri si pripomíname sviatky Panny Márie, ktorá
má osobitné miesto v našom živote.
A tak ju aj my nasledujme modlitbou a ú�as�ou na svätej
omši.

Matka Pána Ježiša

Ferko Šelinger

Matka Pána Ježiša
je aj tvoja matka.
Ke� ti niekto ublíži,
�útostivo hladká.
�i �a š�astie opustí,
�i hriech dušu raní,
vždy ú�avu vyprosí
mocná nebies pani.
�o chce za to od teba?
Nuž stále to isté.
Ven�ek modlitieb a k nim
tvoje srdce �isté.

PANNA MÁRIA
– KRÁ�OVNÁ
NEBA A ZEME
Mária,
Matka
Božieho
Syna,
nezomrela
ako
oby�ajný �lovek. Bola vzatá do neba. Pán Boh ju odmenil
za tichý život, naplnený boles�ou a láskou. Bola najviac
vyznamenaná spomedzi všetkých �udí na svete
a korunovaná na Krá�ovnú anjelov, �udí a celej zeme.
Mária teraz prebýva v nebi. Ako skuto�ná matka a dobrá
Krá�ovná ustavi�ne sa stará o všetkých. Pomáha
a ukazuje nám, ako máme milova� Pána Ježiša. Môžeme
ju odvážne prosi�, aby sa za nás prihovárala u svojho
Syna.
Parížeková Veronika

Ke�že sa za�ala škola nezaškodí nám trochu matiky. Na úvod vypo�ítaj matematický príklad a prira� ho ku
správnemu výsledku. Výsledky usporiadaj od najmenšieho po najvä�ší. Zo slov sa ti utvorí veta.
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