ROČNÍK IV.

ČÍSLO 3

SPOMIENKA VEČNÉHO ŽIVOTA

A

ko už z názvu
vyplýva, ústredným motívom tohto
úvodného zamyslenia bude slovíčko
spomienka.
Spomienka je v podstate
obzretie sa do minulosti, pretože spomínať môžeme len na
to, čo sme zažili, videli, počuli, cítili, čo
sme sa naučili a pod.
Minulý čas je teda
elementárnym atribútom spomienky a
neodmysliteľne s ňou súvisí. Spomienka
je závislá od pamäti. Tá je bezprostredne spätá so spomínaním, pretože bez
nej by spomienka ani existovať nemohla. Veď len ťažko môžeme spomínať na
niečo, čo si nepamätáme. V nadväznosti
na pamäť nemožno nespomenúť opozitum tohto slova, ktorým je zabúdanie.
Pamätanie a zabúdanie sú prirodzenou
súčasťou našich životov, veď je úplne
normálne, že si niečo pamätáme po celý
život a na niečo proste zabudneme. Ono
je to tak, že si poväčšine pamätáme veci,
ktoré sú dôležité pre náš život, majú svoj
význam a zmysel, svoje osobité, výnimočné postavenie. Na nepodstatné veci
jednoducho zabúdame. Tu sa chcem
pristaviť pri nás, kresťanoch, a zamyslieť sa nad tým, čo je pre nás podstatné,
a čo by sme mali mať dennodenne na
pamäti.
Keďže žijeme v dobe informácií, každý deň nás zaplavuje obrovské
množstvo rôznych správ. Je veľmi ťažké,
vyselektovať z toho množstva tie, ktoré
majú pre nás svoje opodstatnenie. Kresťania majú výhodu v tom, že disponujú
obrovským darom – darom viery, ktorý majú hlboko zakorenený vo svojich
mysliach, je trvalou súčasťou ich života
a jadrom ich pamäti. Pamätajú si v rôznych situáciách na to, kým sú, a ako sa
majú zachovať. Zároveň nezabúdajú na
to, aby venovali každý deň aspoň malú
spomienku Bohu. V súlade so svojím
presvedčením myslia na svoju posmrtnú budúcnosť, ktorej východiskom je

náš pozemský život. Robia to v rámci
spravodlivého princípu vzájomnosti, pretože vedia, že ak si spomenú na
Boha, budú ho uctievať, vnímať ho ako
absolútne dobro a žiť v zmysle jeho hodnôt a pravidiel, on nezabudne na nich.
To si uvedomil aj jeden z lotrov na Golgote. Tesne pred smrťou uznal, že Ježiš
je Synom Božím, že je Spasiteľom sveta,
a obrátil sa na neho s prosbou: „Spomeň
si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva“. Lotor si spomenul a my vieme, že
Ježišova odpoveď bola kladná. Teda ani
on na neho nezabudol.
Toto všetko, čo sme doteraz povedali o kresťanoch a o tom, že by mali
neustále pamätať na Boha, ktorý je tou
cestou, čo ich privedie do cieľa, sa ale
v dostatočnom rozsahu v skutočnosti
nenapĺňa. Úprimne si priznajme, že my
často zabúdame na zmieňovaný dar viery, ktorý patrí medzi najcennejšie veci,
ktoré máme, a mali by sme naň častejšie pamätať. Ale akoby nebolo miesta
v našej pamäti, ktorá je zaplavená neskutočným množstvom neužitočných
informácií. No a v nich často utápame
našu kresťanskú identitu.
Čoskoro je tu obdobie, keď budeme všetci spomínať na svojich zosnulých blízkych. Je to obdobie, ktoré nám
ponúka priestor, aby sme skrze týchto
spomienok nazreli hlbšie do svojho
vnútra, zamysleli sa nad svojou pozemskou smrteľnosťou a uvedomili si,
že smrť nie je absolútnym koncom, ale
je len medzizastávkou a náš život má
svoje pokračovanie. O tom, aké bude to
pokračovanie, rozhodujeme my svojím
životom a svojím vzťahom k Bohu. Je
to príprava akejsi živnej pôdy pre našu
večnú budúcnosť.
Majme teda neustále na pamäti to,
že sme kresťanmi a tak sa aj správajme,
majme neustále na mysli Božiu prítomnosť a spomeňme si každým dňom na
Boha aspoň v jednoduchej modlitbe.
Boh nezabúda na svojich verných a spomenie si na každého, kto žije neustálou
spomienkou na neho. No a Božia spomienka na nás – tá nám bude nekonečnou odmenou za život vo viere v neho.
Laco G.

OKTÓBER 2008

Slzy Sedembolestnej
V odraze slzy zrkadlí sa kríža silueta,
na nebi súboj vedú tmavé chmáry,
tá slza steká po utrápenej tvári
Matky Spasiteľa sveta.
V objatí smútku, ničivej bolesti
preťažko trpí Panna vyvolená,
v bezradnosti trúchli táto svätá žena,
veď žalostí nad stratou svojej ratolesti,
Tíško padá na zem slza utrpenia
a nesie so sebou žiadanú odpoveď
na starého Simeona nemilú predpoveď,
ktorá dočkala sa svojho naplnenia.
Hoci vyvolenou bola – voľbou Božej vôle
a tomuto svetu nádej porodila,
potrebná jej bola neskutočná sila,
aby zniesla preukrutné života svojho bôle.
Sedem sĺz vyronila, ktoré sú perlami,
čo zdobili jej líce v ťažkých chvíľach, v žiali.
Tá Matky statočnosť – to obdiv nemalý,
ja pokorne sa skláňam nad tými slzami.
Laco G.
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Modlitba ku svätým a k Panne Márii
Začiatok mesiaca november Cirkev každoročne slávi sviatok Všetkých
svätých a spomienku na všetkých verných zosnulých. Kresťania v tieto dni
si uvedomujú súvislosť so zosnulými,
ktorí s nami boli spätí príbuzenskými
vzťahmi, osobnou láskou, duchovnými hodnotami a dúfajú v nové spoločenstvo s nimi v budúcom živote.
Však medzi nami žili ľudia, ktorých život bol zvláštnym spôsobom
naplnený božou mocou.
Už v dobe ranného kresťanstva,
boli vzývaní mučeníci, teda tí ktorí svojou krvou vydali svedectvo o
Bohu, veriacimi o príhovor. A to sa
uskutočňovalo nielen ako náhodné
hnutie náboženských citov, ale v spojitosti s jadrom liturgie, totiž so svätou omšou. Oltáre boli s obľubou budované na hroboch mučeníkov a ich
vzývanie bolo veľmi skoro prebraté
do modlitieb sv. omše.
Slovom „svätý“ vo sfére Nového
zákona sa označujú všetci, ktorí veria
v Krista, ktorí sa krstom prebudili k
novému životu a podieľajú sa na eucharistickom spoločenstve. S rastúcim počtom veriacich sa zmysel slova
„ svätý“ zužuje a čím ďalej tým viac sa
týka mimoriadnosti, kde sa na človekovi zreteľne prejavuje Božie povolanie a vedenie, jeho bezpodmienečná
oddanosť Bohu, veľkosť jeho zážitkov
a skutkov.
Taký Martin z Tours, Augustín či
František z Assisi, Katarína Sienská a
iní, žili na zemi podrobení všetkým

ťažkostiam pozemského života a vystavení všetkej biede ako všetci ľudia,
zároveň však boli živými svedkami
iného sveta. Vzali naozaj vážne prikázanie milovať Boha zo všetkých
síl a blížneho tak úprimne ako seba
samého, a nežili iba pre seba, ale pre
všetkých. Láska týchto božích priateľov k blížnemu vychádzala z nezištnosti, preto takáto láska sa usilovala
o blaho druhých s opravdivou svätosťou. Prečo by teda nemali ľudia
vyhľadávať túto lásku i naďalej, i keď
srdce, v ktorých žila, už prestalo biť
na tejto zemi? Smrť predsa nie je
podľa kresťanskej viery koncom, ale
prechodom. Tí, ktorí v Kristovom
mene umierajú, nejdú do prázdnoty,
ale do plnosti.
Od najrannejších kresťanských
dôb nachádzame živý vzťah veriacich
k tým, ktorí sa na zemi ukázali byť
zvláštnym spôsobom božími priateľmi, teda svätcami. Pričom je tento
vzťah mnohostranný. Na prvý pohľad
sa zdá, že pozostáva iba z prosieb o
prispenie, avšak vedľa prosby sa taktiež objavuje chvála : radosť zo zbožného a šľachetného života svätcov.
Svätí tiež môžu mať zvláštny význam
pre jednotlivca ako životný vzor.
Najväčšou medzi svätcami, ktorá
je iná a jedinečná a zaujíma mimoriadne postavenie je Panna Mária,
Matka Ježiša Krista. K nej sa veriaci
najviac utiekajú so svojimi prosbami.
Čo vedie veriaceho k Márii, nemožno vypovedať niekoľkými slovami. Zvlášť zreteľne sa prejavuje
hľadanie jej pomoci. Mária je „Potešenie zarmútených“, „Pomocnica
kresťanov“, „Matka dobrej rady“. V
nej, v Matke Spasiteľa, cíti veriaci
nevyčerpateľnú lásku, obrátenú ku
všetkej biede a ku každému utrpeniu.
Je vyvolená, blízka Bohu, ale nie ako
bohyňa, ktorá žije v blaženosti svojej
povznesenosti, ale všetkým čím je
vyplýva zo spásy z milosti Kristovej.
Ani Mária, ani svätci nepomáhajú
milosťami z vlastnej vôle a moci. V
kráľovstve Božom je božia vôľa „všetko vo všetkom“. Teda ak pomáhajú
ľudskej biede, potom sa to uskutočňuje z vôle Boha. Cirkev to vyjadruje
tým, že hovorí, že svätí za nás prosia. Najhlbšie však vedie veriaceho k
Márii túžba po prebývaní v priestore

svätého života. Veriaci chce bdieť v jej
blízkosti, v dosahu lúčov jej bytosti,
v hĺbke jej tajomstva. Slovo „tajomstvo“ neznamená niečo načo sme
ešte neprišli, to by sa potom týkalo
iba rozumu a zvedavosti. Tu mám na
mysli určitú sféru: pôsobenie Božie v
človekovi, dych večného života. Sem
chce človek v modlitbe preniknúť, v
ňom chce prebývať, dýchať, upokojiť
sa, zakúsiť útechu a posilu, aby potom s obnovenou mysľou mohol ísť
vpred vo svojom živote.
Tieto rozmanité motivácie sa podivuhodným spôsobom spojujú v
modlitbe ruženca. Vôbec to nie je
bez príčiny, že pred slávením sviatku
„Všetkých svätých“ v mesiaci október
sa celá Cirkev modlí modlitbu ruženca. Modlitbu, ktorá obsahuje v sebe
stále sa opakujúce volanie o príhovor
Márii. Táto modlitba v sebe zahrňuje
všetku biedu doliehajúcu na človeka.
Ježiš nás všetkých svojou smrťou
na kríži a zmŕtvychstaním vykúpil z
otroctva hriechu, spod jarma diabla.
Všetci čo krstom v sebe nosíme nezmazateľnú pečať Krista mali by sme
sa podľa vzoru Panny Márie i tých,
ktorých nám Cirkev predkladá za
vzory života – „svätých“ snažiť byť v
živote svätými.
František Č.
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Listujeme v kronike
25. 11. 2003 – Rekolekcie kňazov v
Kvačanoch. Rekolekcie sa uskutočnili
v deň odpustu farnosti ( Sv. Kataríny
Alexandrijskej ). Zúčastnilo sa na nich
asi 41 kňazov. Rekolekcie sa začali sv.
omšou vo farskom kostole o 9:00 hodine, ktorú celebroval otec biskup Štefan Sečka. Svätá omša bola pripravená
na úrovni. Veľmi pekný výkon podal
i náš spevokol. Po sv. omši išli kňazi do
penziónu, kde sa uskutočnila pracovná porada otca biskupa s kňazmi. Pre
kňazov bolo pripravené občerstvenie
a slávnostný obed. Obed sa pripravoval na poľnohospodárskom družstve. Podávala sa hovädzia polievka a
sviečková. Všetci boli spokojní. Bola
to zásluha všetkých ľudí v Kvačanoch
a Dlhej Lúky. Na prípravu rekolekcii
sa vyzbieralo 15 000 SK. V kostole mal
príhovor aj starosta obce Ladislav Klepáč. Pri tejto príležitosti pán Jozef Gál
st. vymaľoval sochu sv. Terezky.
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22. 12. 2003 sa v kaplnke na Dlhej
Lúke premiestnil betlehem z Kvačian,
bol umiestnený na pravej strane pred
ambónom. V Kvačanoch je nový betlehem, ktorý darovala pani Elena Harychová. Na konečnej podobe nového
betlehema má zásluhu pán Jozef Gál
st. (vymaľoval ﬁgúrky) , pán Jaroslav
Bálek (vyhotovil prístrešie) a pán Miroslav Florek, ktorý to všetko naaranžoval.
Od nového roku 2004 sa zaviedli
detské sv. omše v sobotu večer v kaplnke na Dlhej Lúke. Deti si píšu aj svoju
kroniku.
Nový rok začal aj prepúšťaním na
poľnohospodárskom družstve. Zrušila
sa kuchyňa a pracovníčky boli prepustené ku koncu roka 2003.
V Januári pán Ján Ďuroň st. urobil
povalu na zvonici v Dlhej Lúke za pomoci Jaroslava Tkáča. Dali sa urobiť i
nové vnútorné okná do kaplnky. Urobil ich pán František Guráň z Hút.
V januári bolo počasie celkom príjemné. Od 19. januára väčšinou sneži-

Príhovor mladých pre mladých
Čas neúprosne letí a po roku k
nám opäť zavítala jeseň. Slabnúce
lúče slnka sa striedajú so sychravým
a veterným počasím, ktoré zvádza súboj s vyfarbenými korunami stromov
a armádou lístia, ktoré už nemalo
síl, aby sa udržalo na konároch svojich jarno-letných príbytkov. Svojské čaro, atmosféra a hlavne úžasný
kolorit tohto ročného obdobia fascinuje azda každého z nás. Aj ja žasnem nad týmto umeleckým dielom,
no zároveň ma táto chvíľa vedie k
úvahám o istej paralele medzi týmto
čarokrásnym jesenným divadlom a
medzi nami, ľuďmi – našimi životmi,
našou spiritualitou a našou náboženskou identitou.
Hoci sme kresťania a snažíme sa
kresťansky myslieť i žiť, pretože je
nám zrejmé, že táto voľba by mala byť
tou správnou a skutočnou voľbou –
voľbou pravdy, lásky a večného života, dnešok nám nie je príliš naklonený. Hodnoty viery nemôžu v očiach
súčasnej doby súperiť s modernou
rétorikou, ktorá zvykne mnohé veci
baliť do lákavého pozlátka. Prikladá
význam tomu, čo je na prvý pohľad
veľmi príťažlivé, no neuvedomuje si
dopad a dôsledky tejto povrchnosti,
ktorá bráni človeku objaviť skutočné

šťastie a dosiahnuť absolútne naplnenie svojho života. Aj my, kresťania, sa
často pohybujeme v intenciách tohto
myslenia. Podliehame novodobým
lákadlám, obliekame sa do plytkosti
nastolených trendov, aby sme boli
atraktívni pre súčasnú spoločnosť a
zapáčili sa okoliu. Vybočujeme z línie svojho náboženského presvedčenia, z ktorého si radi robíme len nenápadnú kulisu, a do hlavných úloh
obsadzujeme to, čo nám v konečnom
dôsledku prináša tápanie, neistotu a
večné prázdno. A práve na pozadí
týchto kontúr nachádzam podobnosť
človeka so spomínanými listami. Keď
jeseň zaodeje list do vábivých farieb,
vtedy sa stane predmetom nášho záujmu, stojí za povšimnutie a vyžiada
si náš obdiv. Tento kúzelný výzor
však nezabráni listu, aby opustil konáre svojho stromu, ktoré mu boli
oporou, a bol ponechaný na pospas
vetra. Napokon končí na kope, ktorá je určená na spálenie, respektíve v
neznáme, kde podlieha hnilobnému
procesu. My, kresťania, sme často takými listami. Štylizujeme sa do niečoho moderného a prestížneho, lebo
by sme chceli byť zaujímaví a príťažliví pre ostatných, chceme byť proste
„in“. No a kresťanstvo? To je už dávno prekonané. Je to starý poriadok,

lo a mrazy boli do –10o C . Ku koncu
mesiaca napadalo veľmi veľa snehu.
31. 1. 2004 sa uskutočnil nultý
kresťanský ples. Poriadala ho farská
rada. Ples dopadol veľmi dobre.
Počasie:
Február – na začiatku oteplenie ako
na jar. Potom po 10. februári znova
snežilo a boli i mrazy.
Marec sa začal mrazmi až do
–22o C. Týždeň pred sv. Jozefom sa
oteplilo a pomaly sa topil sneh, ktorého bolo dosť.
Apríl – celkom príjemný, pršalo
veľmi málo. Teploty cez deň 17o C až
20o C.
25. 04. 2004 v nedeľu bolo posvätenie krížovej cesty v kaplnke na Dlhej
Lúke, ktorú namaľoval pán Jozef Gál st.
26. 04. 2004 – zasadanie hospodárskej rady. Programom zasadania bolo
prerokovanie týchto bodov: dokončievacie práce na kostole, oprava fasád
fajčiarne, chodníky, oprava oporných
múrov, oplotenie farského dvora, práce by sa mali začať okolo 15. 04. 2004.

ktorý je už dávno neaktuálny, nemá
čo súčasnému človeku ponúknuť a
v dnešnej spoločnosti nemá miesto.
Kresťanstvo je ale starý, silne zakorenený strom, ktorý je odolný voči
všetkým „poveternostným podmienkam“ a dokáže byť oporou a útulnou
skrýšou za každých okolností.
V rámci tejto symboliky sa od nás
kresťanov žiada, aby sme my boli ihličím na tomto strome, ktoré síce nie
je tak pútavé ako farebné lístie v jesennom období, pevne (po celý rok)
sa však drží svojho stromu a svojim
bodnutím ho dokáže chrániť pred
prípadným poškodením. My by sme
si mali v tomto zmysle chrániť svoju
vieru, ktorá nám dokáže zaručiť večne zelenú farbu života.
Ak sa budeme správať ako listy,
necháme sa zlákať a opustíme korunu tohto stromu života, zažijeme
možno v ľudských očiach akýchsi
15 minút slávy, no pri najmenšom
nápore nás čaká nekontrolovateľná
cesta do bezodnej prázdnoty neustáleho nepokoja, resp. plameňov ohňa
večného zatratenia. A tak mi na záver dovoľte, aby som vám poprial
veľa síl pri snažení, byť niečím večne zeleným, niečím čo sa vždy bude
držať neotrasiteľného stromu svojho
presvedčenia, a tak získa absolútnu
oporu, stabilitu a istotu.
Laco G.
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BV 11 Mgr.Havasi - krížová cesta 1.spl.

BV 11 KEIMFARBEN - farba

V 48

V 47

V 46

P 69

V 45

V 44

V 43

V 41

V 40

V 39

V 38

V 37

Text

DI�: 2020578054

BV 10 OROL - omietka

V 30

V 28

V 26

BV 9

B9

V 25

V 22

BV 8

BV 8

V 20

V 19

V 10

BV 4

V4

BV 2

Dátum

�íslo
dokl.

P.�.
v PD

I�O: 31920721

Farnos� Kva�any

Rímsko-katolícka cirkev

205 680,00

80 000,00

35 000,00

3 000,00

40 000,00

3 800,00

3 000,00

880,00

40 000,00

reštaur.

19 040,00

3 570,00

3 570,00

11 900,00

MATROLAN

odvlh�.zar.
kúrenie

kostol

V ý d a j - kostol - rok 2007

lavice

ma�ovanie

221 886,75

43 513,75

25 776,00

109 939,50

39 022,00

3 635,50

materiál

67 700,00

3 700,00

14 000,00

-14 000,00

64 000,00

práce

murárske

303 300,00

100 000,00

1 800,00

600,00

900,00

100 000,00

100 000,00

orgán

ozvu�enie

106 000,00

6 000,00

40 000,00

10 000,00

50 000,00

elektr.

zariad.

zabezp.

6 814,00

11 500,20

43 900,00

ostatné

35 829,50 62 214,20

35 829,50

osvetl.

SPOLU ROK 2007: 1 021 650,45 Sk

chór

BV 1

V 19

V 20

12.3.2008

13.3.2008

13.3.2008

4.4.2008

10.4.2008

4.5.2008

4.5.2008

5.5.2008

9.5.2008

12.5.2008

29.5.2208

5.5.2008

5.5.2008

21.5.2008

3.6.2008

3.6.2008

13.6.2008

10.6.2008

26.7.2008

1.8.2008

14.8.2008

26.8.2008

25.9.2008

37.

41.

42.

55.

57.

69.

70.

71.

76.

77.

80.

82.

83.

86.

90.

91.

95.

104.

115.

123.

125.

128.

138.

k 30.09.2008

SPOLU ROK 2008 + 2007

Rok 2008 spolu:

Reštaurátorky-bo�.oltár-20% 1 spl.

Mgr.Havasi - mramor-travertín

Mgr.Havasi-krížová cesta - 4 spl.

J.Macko - elektroinšt.práce

Reštaurátorky - dopl. 40% bo�ný oltár

TERKO-CZ - vyhrievacie koberce

Ing. Tyrol - ubytovanie

Elektromateriál

Materiál - lavice

Ing. Tyrol - posl.splátka - orgán

Mgr.Havasi - rešt.sochy

KEIMFARBEN - farba FA 55/08

Reštaurátori - záloha na frezky

B.V.A.SK - zabezpe�.zariadenie

Lavice - materiál

Maliarske práce - firma

Oprava lavíc

Vetracia mriežka - orgán

ASKOM-kúrenie - dopl. 18 262,-K�

ASKOM-kúrenie- úhr. 40 128,-K�

Mgr.Havasi-krížová cesta - 3.spl.

Mgr.Havasi-reštaurovanie sochy

Ozvu�.kostola

SUNNY-S - ozvu�enie úhr.FA 200800003

ASKOM-kúrenie-60% záloha 55 991,-K�

Izolaterství-úhr.FD280100002,Matrolan

Ing.Cebecauer-autor.dozor - FA/ 12008

Mgr.Havasi-kríž.cesta-2.spl.

Text

DI�: 2020578054

Ostáva uhradiť: svietidlá cca 30 000,- Sk

V 32

V 29

V 28

V 27

V 24

BV 6

V 18

BV 5

BV 5

BV 5

V 17

V 16

V 15

V 12

V 11

V 10

BV 4

BV 4

BV 3

BV 3

V7

V6

BV 2

PC 3

7.2.2008

14.2.2008

25.

7.3.2008

25.1.2008

14.

V1

29.

11.1.2008

3.

�íslo
dokl.

35.

Dátum

P.�.
v PD

I�O: 31920721

Rímsko-katolícka cirkev
Farnos� Kva�any
odvlh�.zar.

MATROLAN

208 125,00

660 680,00

odvlh�.zar.

189 085,00

185 515,00

3 570,00

MATROLAN

reštaur.

455 000,00

90 000,00

35 000,00

80 000,00

10 000,00

160 000,00

35 000,00

10 000,00

35 000,00

reštaur.

4 000,00

lavice

ma�ovanie

94 675,00 45 000,00

kostol

kostol

lavice

ma�ovanie

183 540,07 94 675,00 49 000,00

kúrenie

183 540,07 94 675,00 49 000,00

32 919,74

23 831,91

52 768,32

74 020,10

kúrenie

V ý d a j - kostol - rok 2008

270 276,55

materiál

48 389,80

9 064,80

39 325,00

materiál

67 700,00

práce

murárske

práce

murárske

1 190,00

83 000,00

ozvu�enie

17 831,50

1 748,50

chór

ozvu�enie

chór

11 075,00

osvetl.

zariad.

zabezp.
osvetl.

ostatné

136 000,00 36 399,00 46 904,50 65 244,20

elektr.

3 030,00

3 030,00

ostatné

SPOLU ROK 2008 + 2007 : 2 306 959,32 Sk

384 645,00 84 190,00 19 580,00

orgán

36 399,00

zariad.

zabezp.

30 000,00 36 399,00 11 075,00

30 000,00

elektr.

SPOLU ROK 2008: 1 285 308,87

81 345,00 84 190,00 19 580,00

1 200,00

80 000,00

145,00

orgán
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My kráčame s radosťou za Pánom Ježišom
spolu s jeho matkou Pannou Máriou
Ľudia sa neustále ponáhľajú, prišiel
čas konzumného života. Je to pravda,
ľudia sa zastavia iba pri modlitbe. Je
veľmi dôležité nájsť si čas na modlitbu.
Ľudia sa zastavujú preto, lebo pociťujú veľkú potrebu rozprávať sa s Bohom. Aby Bohu povedali to, čo nie sú
schopní povedať ľuďom a ani najbližším priateľom. Tak je to i so mnou.
Pri mojej zodpovednej a náročnej
práci, skúšanej ženy a matky, rozhodla
som sa posledný septembrový pondelok stíšiť, vyplakať sa do vnútra svojho
srdca, lebo viem, že Boh mi je najbližšie. A viem aj to, že je môj najlepší, najbližší priateľ.
Preto milí čitatelia Katarínskeho
hlasu, ak chcete byť blízko najväčšiemu
priateľovi ľudí, Ježišovi Kristovi, potom
sa zastavte, navštívte niektoré z pútnických miest, keď už nie v zahraničí, tak
na našom krásnom Slovensku. Máme
veľa takýchto pútnických miest. Spomeniem len niektoré, ako je Litmanová, Levoča, Staré Hory, Rajecká Lesná,
Turzovka. Na toto posledné pútnické
miesto, na Turzovku chodím už od
detstva a tak tomu bol i posledný septembrový pondelok.
Toto miesto nás jednoducho naučí ako máme rozmýšľať a ako máme v
rôznych životných situáciách milovať
Boha i blížneho. Bez lásky ani modlitba nemôže byť účinná. Človek dostáva
veľa milostí, keď je púť spojená so sv.
omšou.
Keď sme prichádzali do Turzovky, ku hore Živčak, ja, Betka Tylková,
Martuška Ďuroňová, Sestra Júlia a náš
bezpečný šofér Mirko Uličný, bolo
zhromaždených už niekoľko ľudí a postupne prichádzali ďalší.
Verím, že aj na toto miesto prichádzajú ľudia, aby si aj tu obnovili svoju
vieru, lásku a nádej, chcú sa presvedčiť
ako je Bol, blízko.
I ja som cítila, že Matka Božia je tu,
objíma každého pútnika svojimi rukami a chráni svojím svätým plášťom. Je
tu krásne, všetci sa modlia, všetci hľadajú Boha. Ona, Matka nás volá a pozýva,
aby sme boli hrdé a zbožné deti Božie.
Volá nás malých, aby sme sa nasledovaním Ježišovho evanjelia stali svätými.
Prečítala som viacero kníh o modlitbe.
Sú pre mňa veľkým impulzom. Na pútnickom mieste sa však spolu s Pannou
Máriou modlím od srdca k srdcu, od

duše k duši, od bolestného výkriku až
ku milosrdnej odpovedi Ježiša.
Milý čitateľ, potoky rieky milostí
tečú medzi nás zo dňa na deň, z roka
na rok, preto vás vyzývam nedovoľme,
aby tieto živé vody, vody milosrdenstva
odtekali do nekonečnej priepasti beznádeje.
V mesiaci august tohto roku som
navštívila aj pútnické miesto Medžugorie, ktoré sa nachádza v Bosne Hercegovine.
Hneď, keď prídeš do Medžugoria
dozvieš sa milý pútnik, že si pozvaný
na modlitbu. Na modlitbu srdcom.
Panna Mária nás volá k modlitbe pred
krížom, pred Prevelebnou Sviatosťou
Oltárnou. Tiež pozýva, aby si sa dobre
vyspovedal, aby si sa dobre pripravil na
sv. omšu a aby si ďakoval po jej skončení.
Nájdeš tu posolstvá, ktoré ťa povzbudia, aby si sa zasvätil Bohu cez
Máriu. To znamená rozhodnúť sa každý deň pre lásku, pre odpustenie, pre
milosrdenstvo – proti zlu a hriechu.
Všetko čo nám Panna Mária dáva
je zamerané na Ježiša Krista. Všetky
vlastnosti, ktoré má sú iba výsledkom
jej osobného vzťahu k Ježišovi a všetko
čo nám radí má iba jeden cieľ, priviesť
nás k Ježišovi. On ťa pritiahne bližšie
k pokoju, láske, zmiereniu a prepojeniu Božieho ľudu v jednu veľkú rodinu. Práve takáto rodina sa stretáva v
Medžugorii zo všetkých štyroch strán
sveta.
Zjavenia sa začali na Podbrde 24.
júna 1981, dnes známom ako vrch Zjavenia a trvajú až dodnes.
Keď som prišla do Medžugoria moja
prvá cesta viedla do kostola sv. Jakuba,
modliť sa. To bol začiatok mojej púte,
pokloniť sa Ježišovi. Jemu som otvorila svoje srdce dokorán. Tu bol začiatok
putovania za Ježišom. Na pomoc som
si zavolala jeho a našu nebeskú matku
Máriu. Hneď v prvý deň a potom každý
deň za 8 dní som sa zúčastnila na sv.
omši vo svojom materinskom jazyku.
Bol to pre mňa úžasný pocit, ako keď
stretli pastieri Ježiša v Betleheme. Za
tento nezabudnuteľný zážitok som po
sv. omši Ježišovi poďakovala.
Zo sv. omše som išla spolu s Ježišom
vo svojom srdci na vrch Križevac, je to
cesta, ktorú by som prirovnala z Betle-

hema na Kalváriu. Len čo som začala
vystupovať, čakali ma jednotlivé zastavenia krížovej cesty. V hĺbke svojho
ticha som pri nich zostala a rozmýšľala
o Ježišovom utrpení. Neponáhľala som
sa. Moje myšlienky sa spojili s Ježišom.
Pri dosiahnutí vrcholu krížovej
cesty som sa modlila pred krížom zo
všetkých síl. Tu sa človek môže vyplakať za všetky svoje hriechy, otvoriť sa
pred krížom, ale aj spoznať čo to znamená. Tu človek nepozerá na čas. Kto
vydrží pod krížom, môže ísť ďalej s
novými úlohami a obohatený novými
zážitkami.
Od kríža sa otvára pohľad na všetky strany. Otvára sa pohľad najmä ku
miestu Zjavenia k Podbrdu. A tak ma
pohľad na toto miesto hnal s veľkou
túžbou modliť sa ďalej. Zhodiť z nôh
sandále, ísť bosá. Vôbec mi neprekážali rozpálené kamene a vôstie čo tam
rástlo.
Na vrchu Zjavenia som znova otvorila svoje srdce Ježišovi. Tu som zvláštnym spôsobom pocítila, že sa treba veľa
modliť za úbohých hriešnikov, ktorí tak
veľmi urážajú Boha. Na tomto vrchu
sa zjavila Panna Mária najprv s dieťaťom v náručí, potom s krížom šiestim
Medžugorským vizionárom.
Z tohto miesta mnohí ľudia odchádzajú domov uzdravení telesne, ale
hlavne duchovne. Začínajú tu konať
skutky kajúcnosti a milosrdnej lásky. V
Medžugorii je spojené nebo so zemou,
tu sa nepozerá na čas, tu je všetko posvätené Pannou Máriou, tu je oáza ticha a rozjímania, tu sa modlí kresťan
katolík srdcom, tu svoje srdce môžeš
znova otvoriť, to hriešne darovať Ježišovi a odniesť si domov srdce čisté. Je
dôležité si ho uchovať a podľa neho aj
žiť. To môžeš urobiť každý deň pri sv.
omši vo svojej farnosti.
Medžugorie je tým, čím bol pre
učeníkov vrch Tábor. Je to miesto, kde
sa človek presvedčí, že je možné žiť v
láske a prežívať slávu Božiu. Ale potom
je potrebné vrátiť sa domov, do každodennej reality, k práci, medzi ľudí, ktorí
nemajú také isté presvedčenie. Jedno
viem, aj doma nájdem svoj Križevac,
svoj kríž a ťažkosti. Ale pri myšlienke
na vrch Zjavenia, kríž sa mi stane ľahší,
zahalí ho nový pokoj a nová nádej.
H. H.
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Duchovný život v našej farnosti
(pokračovanie)

V 2. Katarínskom hlase som sa
snažila Vás oboznámiť s duchovným
životom našej farnosti do konca mája,
ktorým sa tento mariánsky mesiac
skončil sviatkom Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho.
V tomto čísle sa chcem zmieniť o
duchovných zážitkoch a o duchovnom
živote v našej farnosti v ďalších mesiacoch.
Koncom júna (28. 06. 2008) sme
mnohí z našich veriacich prežili jeden
z najkrajších duchovných zážitkov.
Bol to zájazd do Poľska, kde okrem
nákupov sme odpoludňajší čas obetovali Bohu, predovšetkým našej matke
Panne Márii. Navštívili sme nie veľkú
poľskú dedinku Ludméž, v ktorej je
prekrásny kostol zasvätený Panne Márii Ludméžskej. V areáli okolo kostola
je krížová cesta a sochy znázorňujúce
všetky tajomstvá sv. ruženca. Krížovú
cestu a sv. ruženec sme si vykonali pred
sv. omšou, ktorú slúžil náš p. farár. Oltár s Pannou Máriou ste mohli vidieť
aj na našej nástenke. Nakoniec sme si
spravili Fatimskú pobožnosť, ktorú sme
obetovali za našu farnosť a predniesli
niektorí nahlas, iní potichu, svoje prosby k našej nebeskej matke. V Zuberci
v penzióne ,,Pribiskô“ sme si dali spoločnú večeru a duchovne povzbudení a
potešení sme sa šťastlivo vrátili domov.
Myslím, že zo všetkých zájazdov s p. farárom to bol najlepší zájazd. Bolo nás
37, všetko veriaci z našej farnosti.
V tomto mesiaci sme tiež založili
spoločenstvo matiek. Každý pondelok
o 20 hod. neskôr v utorok po sv. omši,
sme sa matky i keď v malom počte
modlili za svoje deti a vnúčatá. Na bočnom oltári bol krížik, horiaca sviečka,
sv. písmo a košíček, kde sme sa na lístočku dávali svoje prosby za deti. Tieto
boli prečítané vždy 13. v mesiaci, kedy
si konáme fatimské pobožnosti, v spoločných prosbách pri sv. omši. Počas
modlenia sa prečíta jeden žalm zo sv.
písma. V septembri sa modlenie nekonalo, ale v októbri znova pokračujeme
každý utorok po svätej omši.
26. júla na sviatok sv. Anny nás v
našom kostolíku privítal zreštaurovaný bočný oltár sv. Michala Archaniela.
Mnohí sme ani nevedeli, čo všetko bolo
na ňom znázornené. Bol veľmi poškodený, preto ho aj podľa plánu doniesli s
trojmesačným oneskorením.

Príležitostne budeme prosiť p. farára, aby nás o ňom bližšie oboznámil.
Je to jedna z najcennejších pamiatok v
našom kostole.
V auguste sme chceli s deťmi usporiadať výlet do Kováčovej, ale pre slabú
účasť sa neuskutočnil.
V septembri sme obnovili a vyzdobili našu kaplnku na Hlinisku, ktorá
bola vandalmi zo susednej dediny zničená. Uložili sme do nej nový obraz
Sedembolestnej Panny Márie, ktorý
zaplatili tunajší veriaci. Maľovala ho p.
Danková. Jej obrazy sú v našej farnosti
známe - obraz Božieho milosrdenstva,
Matka ustavičnej pomoci, Krížová cesta
okolo kostola. Tieto však sponzorovala
naša p. H. Harychová, za čo jej chcem
pri tejto príležitosti vysloviť úprimné
„Pán Boh zaplať”. Pán Boh zaplať patrí
aj všetkým ženám, ale aj mužom, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom, či už bielením, natieraním,vyhotovením mreží,
vyčistením a vyzdobením tejto kaplnky
zapojili pri organizovaní svätej omše
na Sviatok Sedembolestnej P. Márie,
ale pre zlé počasie sa konala v kostole.
Pozývam všetkých, kto môže spraviť si
nedeľnú prechádzku k tejto kaplnke a
pomodliť sa k Sedemdolestnej Panne
Márii, veď každý z nás má o čo ju prosiť, ale aj jej ďakovať.
Je pre nás mladších otázka, kto
vlastne dal postaviť túto kaplnku a na
znak čoho? Kto by zo starších ľudí, ktorí budú čítať tento časopis vedel, nech
to oznámi p. farárovi alebo redakčnej
rade. Boli by sme radi.
23. septembra bol pre nás veriacich
tiež potešujúci deň. Prišiel do našej farnosti otec biskup Andrej Imrich spolu s kňazmi okolitých dedín. Bolo ich
58 čiže celý Liptovský dekanát. Tieto
kňazské rekolekcie sa konajú každého
štvrťroka vždy v inej farnosti. Po sv.
omši otec biskup pochválil náš spevokol a nám veriacim zaďakoval za účasť
na sv. omši.
l. októbra sme začali opäť mariánsky mesiac, v ktorom sa konajú októbrové pobožnosti.
Príďte medzi nás sa pred sv. omšou
pomodliť svätý ruženec. Veď tak ako
vraví náš duchovný otec
Svätý ruženec je najväčšia a najmocnejšia zbraň proti diablovi.
Kráľovná posvätného ruženca
„ORODUJ ZA NÁS“
Vierka S.

Matka Božia Ludžmierska,
naša starostlivá Matka a Kráľovná,
je ti zverený ľud, ktorým je Cirkev
tvojho Syna.
V načúvaní v jeho evanjelia,
vzdávame Ti česť a chválu !
Z najhlbšej viere a nádeji zverujeme Ti do ochrany Svätého Otca
Benedikta XVI, a všetky jeho starosti o Cirkev.
Maj v ochrane našich kňazov
a vyprosuj z našej krajiny nové
kňazské i rehoľné povolania.
Svojou materskou oddanosťou
zahŕňaj všetky rodiny tej zemi, aby
základom ich života bol : pokoj,
duch odpustenia, vernosti, lásky
i zodpovednosti za každý ľudský
život. Nech všetci idú za hlasom
Cirkvi v zhode s Božími prikázaniami, ktoré sú jedinou cestou k
Otcovi v nebi. Chráň pred neverou, náruživosťami a posmeľuj nás,
aby sme sa nehanbili za našu katolícku vieru, taktiež za naše rodinné
tradície.
Dobrá Matka, buď neustále
s nami v každý čas, zvlášť v posledných chvíľach nášho pozemského života, po ktorom nás priveď k
Bohu, ktorý je Láska v jednote Otca
i Syna i Ducha Svätého
Amen.
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Pred nedávnom za�al nový školský rok a aby ste si preverili
svoje vedomosti vaša kamarátka Julka a Veronika pripravili
sme pre Vás nieko�ko úloh.

Milé deti, za�al október a s ním aj
októbrové pobožnosti, preto
nezabúdajme na krásnu modlitbu ruženca.
V mesiaci november máme novénu
modlitieb za duše v o�istci. Ak si sa
zú�astnil pobožnosti sv.ruženca alebo si
vykonáš modlitbu za duše v o�istci
vyfarbi si jeden oblá�ik.
Ak nie, nechaj ho prázdny.

Tajni�ka

1

2
3
4
5
6
7

Legenda k tajni�ke:
1. Nádoba, kde sú uložené eucharistie sa nazýva obetná ....
2. �o je to svedomie?
3. Meno terajšieho pápeža
4. Kniha, z ktorej �íta k�az pri omši
5. Kniha, z ktorej sa �ítajú �ítania, žalmy, evanjelium
6. Svie�ky sú uložené na ...
7. Predmet, ktorý nosia biskupi - ... berla
8. Dni, kedy oslavujeme Boha
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Niektoré vety sa nám pri tvorbe tejto stránky poprehadzovali. Správne zora� �ísla
z �avého st�pca s písmenkami z pravého st�pca.
1. Narodenie Pána Ježiša
2. Blahoslavení �istého srdca
3. Pokúšanie Ježiša zlým duchom
4. Pán je môj pastier
5. Premenenie vody na víno
6. Krst Ježiša Jánom Krstite�om
7. Sedembolestná Panna Mária

A. na púšti.
B. v Káne Galilejskej.
C. v rieke Jordán.
D. v Betleheme.
E. ni� mi nechýba.
F. lebo oni uvidia Boha.
G. Patrónka Slovenska

Na záver trochu poézie. Posledné slovo v básni�ke je
ukryté v šifre.

Ježiško vždy vstáva v�asne,
na zvon�eku zvoní krásne.
Pozobúdza všetky kvety,
pozobúdza dobré deti.
Deti pekne povstávajú, no
vopred sa prežehnajú.
Ke� zazvoní zvon z veži�ky,
pomodlia sa ?????????.
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