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Rozhovor Boha s ľuďmi
pokračuje v Novom zákone
„Mnoho ráz a r ozličným spôsobom
hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V t ýchto posl edných dňoch pr ehovoril k nám v Synovi...“ (Hebr 1,1-2)
Takto začína aut or svoj List Hebrejom. Keď nám dal svojho Syna, ktorý
je jeho jediné a definitívne Slovo, povedal nám všetko a už nemá čo povedať. To, čo predtým hovoril prorokom
po častiach, naraz povedal vo s vojom
Synovi nám. (Porov. SV. JAN OD KŘÍŽE, Výstup na horu Karmel, Karmelitánské nakladat elství, Kostelní Vydří
1999, s. 171- 172)
Ďalši a et apa di alógu Boha s ľudstvom
nastúpil a v Synovi J ežiš ovi Kristovi.
Keďže v ňom sa uskutočnila plnosť
zjaveni a, môžeme to pokladať za vyvrchol enie celého dial ógu, ktorý Boh
vi edol po s t ároči a s ľudst vom
v Starom zákone. Sledujm e Boha –
človeka J ežiš a Kri sta, ako on komuni koval s ľuďmi počas svojho pôsobeni a
tu na Zemi. V spisoch Nového zákona,
špeciálne v evanjeli ách, máme množs t v o di a l ó go v, kt o ré vi e dol
s jednotlivcami.
Charakt eristi ckou črtou Ježiš a Krista,
ako ho poznám e z evanj elií, je záuj em
o človeka na čisto ľudskej úrovni.
V Matúšovom evanj eliu sa píš e: „Ježiš
chodil... hlásal... uzdravoval... Povesť
o ňom s a rozni esla... Prináš ali k nemu
všet kých chor ých... A šli za ním veľké
zástupy...“ (Mt 4,23-25) Po týchto
verš och nasl eduj e tzv. „reč na vrchu“ :
„Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch... Otvoril ústa a učil ich:
‘Blahoslavení chudobní...’“. (Mt 5)
Možno práve zástupom ľudí, ktorí
chceli počúvať Krist a, vďačíme za to,

že sú v evanjeli ách blahoslavenst vá.
V pozadí t oho vš ak stojí prvé J ežiš ovo
pôsobenie – to, že s a pohyboval medzi
ľuďmi, uzdravoval ich, pom áhal im,
čiže účinkoval m edzi nimi na ľudskej
úrovni. Už tot o by s a dalo pokladať za
zači atok dial ógu, za prvý impul z, ktorý m al dovi esť ku sl ovnej konfrontácii
Ježiš a s učení kmi. Z toho vyplýva, že
Ježiš nezanedbal neverbál nu komuni káci u, naopak, považoval ju za veľmi
dôležitú, ba nevyhnutnú zložku komunikácie s ľuďmi.
Učit eľ z Nazareta s a nehanbil skl áňať
k tým najnižši e post aveným, k tým,
ktorými všet ci opovrhovali: mýtnikom, hriešnikom, cudzoložni ci, napr.
Márii M agdaléne, Zachejovi, Sam ari tánke, slepcovi Bartimej ovi, človekovi
s vyschnut ou rukou... Títo za ním prichádzali s prosbou o pomoc, resp. on
sám im pomohol, keď videl, že sú
v biede. Na druhej strane, keď prišli
k nemu „spoločensky čistí“ – farizeji
a zákonní ci, takmer vždy mal pre nich
výčitky a „beda“ . Zdá sa, že mal iné
normy pre posúdenie čl oveka, ako sú
bežné ľuds ké kri t éri á. Keď ide
o fari zejov, zväčš a o nich v evanj eliu
čítam e poznámky t ypu „radili sa, ako
by ho podchytili v reči“ (Mt 22,15),
„pokúšali ho“ (Mk 10,2) a pod. Hoci
aj medzi nimi boli výnimky, napr. Nikodém al ebo Jozef z Arimat ey. J ežišovi v prvom rade išlo o tých, ktorí mali
úprimný záuj em o jeho posol stvo
a nezáležal o mu na tom, za akých i ch
považoval a spoločnos ť.
Ježiš „vedel, čo je v človeku“ (Jn 2,25),
preto nie je závislý na ľudskej mienke.
Má slobodný prístup k jednotlivcovi,
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nezávisl e od názorov iných. Vždy vi e
povedať pravdu. Keď bolo treba povzbudi ť, povzbudil, keď vš ak bolo
treba pokarhať, pokarhal. Z jeho reakcií vidno, že mu veľmi zál eží na človeku a na tom, aby s ním vi edol správny dialóg, aby si ho získal pre svoju
vec, čo znam ená pre pravdu.
Na st ránkach ďal ších čís el nášho časopisu sa zast avím e pri di alógoch, ktoré
máme uvedené na prvých stránkach
Jánovho evanjeli a – známy rozhovor
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s Nikodém om, stret nutie so S amaritánkou a nakoni ec uzdravenie syna kráľovského úradníka. Evanj elist a Ján
týmito trom a po s ebe idúcimi udalos ťami nádherne ukazuje predpoklad pre
správny di alóg, ktorý mal aj J ežiš –
otvorenos ť pre vš etkých – pre Židov
(Nikodém ), pre tých, ktorými ost atní
opovrhujú (Sam arit ánka), ale aj pre
ostatných – Nežidov (kráľovský úradník).
Michal Masný, kapl án

Kalendár Svätého Otca do Veľkej noci 2005
- Napriek oslabenému zdraviu pápež Ján Pavol II. dodržiava svoj kalendár naplnený
termínmi liturgických slávení, ktoré vyvrcholia Veľkou nocou. Okrem 13 slávení sa
konajú generálne audiencie v stredu a v nedeľu modlitba Anjel Pána ako aj súkromné audiencie. Napríklad 17. januára Svätý Otec už prijal španielskych biskupov na
ich návšteve ad limina apostolorum.
- Na Obetovanie Pána 2. februára preds edá Svätý Otec slávnostnej svätej omši
v Chráme sv. Petra s členmi inštitútov zasväteného života a spoločenstiev apoštolského života.
- Na Popolcovú stredu 8. februára sa J án Pavol II. zúčastní bohoslužby slova s udeľovaním popolca.
- Na spomienku Lurdskej Panny Márie 11. februára na záver slávnostnej svätej omše, ktorú bude sláviť kardinál Camillo Ruini, pomocný biskup Rímskej diecézy
a vikár Svätého Otca, v Chráme sv. Petra, pozdraví Svätý Otec chorých.
- 19. februára sa Ján Pavol II. zúčastní na svätej omši a na eucharistickej poklone na
záver duchovných cvičení Rímskej kúrie.
- O mesiac neskôr, večer 17. marca bude prítomný na veľkej eucharistickej poklone
rímskej mládeže.
- Na Kvetnú nedeľu 20. marca bude Svätý Otec predsedať svätej omši na začiatok
Veľkého týždňa.
- Na Zelený štvrtok 24. marca má na programe dve slávenia Eucharistie: dopoludnia
so všetkými kňazmi Rímskej diecézy svätú omšu svätenia olejov a popoludní svätú
omšu Poslednej večere Pána.
- Na Veľký piatok 25. marca sa pápež zúčastní na liturgii utrpenia Pána v Chráme
sv. Petra. Večer o 21.15 povedie krížovú cestu v Koloseu.
- Na Bielu sobotu 26. marca o 19. hodine - tento rok o niečo skôr - s a začína slávenie Veľkonočnej vigílie, ktorú Svätý Otec slávi osobne.
- Na Veľkonočnú nedeľu bude slávnostná svätá omša a po nej udelí Svätý Otec tradičné požehnani e Rímu a svetu Urbi et orbi.
Život Cirkvi 4/2005
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DNES NA SLO VÍČKO S P. JÁNO M MÁLIKO M,
KTO RÝ JE UŽ DVADSAŤ RO KO V KOSTO LNÍKO M

Ján M álik sa narodil na sv. Barboru 4. decembra 1919. Svätá Barbora si ho pritiahla
k práci na bani v Novákoch, kde odpracoval celých 29 rokov ako účtovník, zástupca vedúceho a v iných povolaniach. Jeho
manželka Ema pracovala v baníckych jasliach. M ajú spolu 4 deti, 10 vnukov
a 7 pravnukov. M nohí vieme, že okrem
kostolníka je známy ako ruženčiar
a pútnik. Okrem iného študoval i dva roky
na Gymnáziu u saleziánov v Šaštíne. Pobyt u nich zanechal v ňom jednu nádhernú
istotu: Každého, kto sa utieka k M árii, Pomocnici kresťanov a bude si ju ctiť, táto
M atka bude vždy ochraňovať.
P. Málik, Boh vás veľmi obdaroval
činorodou prácou. Máte mimoriadne
želanie do ďalších rokov?
Pán dekan Bednár ma menoval doživotným kostolníkom. To znamená, že keď
bude treba zastúpiť, neodmietnem. Tiež
sa chcem venovať svojim vnúčatám
a pravnúčatám, pre ktoré som nemal
veľa času. Mám už sedem pravnúčat
a tiež potrebujú pomôcť v duchovnej
oblasti. Musím si usporiadať domácu
knižnicu a mnoho ďalšieho. Aj moja
vzácna manželka sa teší, že budem trochu doma a dám si do poriadku zdravotný stav, operáciu žlčníka, žily, cievy.
Budem pokračovať v ružencovom bratstve, pribudne mi ruža, nemá kto robiť
horliteľa. Budem horliteľom ruže, ako
na začiatku.
Čím vás obohacovalo kostolníčenie?

Vďačím Bohu za pána Ing. Sojku, miništrantov, kňazov a všetkých ostatných,
ktorých som pri svojej práci stretol. Slúžil som Bohu, bratom i sestrám, prakticky každý deň som bol v blízkosti Pána
Ježiša. Bol to čas klaňania, ďakovania,
prosieb, služby blížnym. Človek sa stretával s veriacimi, s ich problémami
a vtedy, keď ma prevýšili problémy, bolo
to krásne, poradiť sa s Pánom Ježišom sám v modlitbe. Byť kostolníkom je
výsada a dar. Prostredníctvom nebohého pátra Bednárika, môjho spovedníka,
som sa dostal ku kostolníčeniu. Šestnásteho januára 1985 po sv. omši mi
v kláštore povedal: „Janko, príďte do
sakristie. Vo farskom kostole ochorel
p. kostolník, choďte vypomôcť.“ Poslúchol som. Pán dekan Hromada ma prijal
a bol som kostolníkom dodnes.
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Práca kostolníka je čas to namáhavá,
však?
Vstával som o štvrtej. Do kostola som
chodil niekedy peši, väčšinou ale na
bicykli, mojom obľúbenom dopravnom
prostriedku. Práca mi neraz zabrala
celý deň, najmä keď boli akcie. Býval
som vyčerpaný. Ďakujem Pánu Bohu, že
mi dal manželku, ktorá mi je veľkou
oporou a pomocou, pretože som často
chýbal doma. A neraz mi aj pomohla,
keď som nemohol prísť do kostola. Rada
ma zastúpila, napríklad keď som bol
v nemocnici.
Pri kostolníctve ste zažil aj niečo dobrodružné ?
No, prežil som aj veľa humorných situácií, napríklad, keď mi miništranti vypustili duše na bicykli, alebo keď sa pán
kaplán Róbert Krajčík nechcel dať obliecť, vraj je ešte mladý... Neraz nebolo
v kostole elektriky, bolo treba rýchlo
pozažínať sviece. Veľa zábavy sme zažili
aj s kaplánmi a diakonmi a so všetkými
som si dobre rozumel.
Aké sú vaše ruženčiarske aktivity?
Z poverenia pána dekana Bednára som
zorganizoval v Prievidzi ružencové bratstvá a ruže v celom dekanáte. Vtedy bol
dekanát veľký. Patrili sem aj Bojnice.
Do všetkého som sa pustil aj z poverenia
pátra Humberta Virdzeka, dominikána,
ktorý bol promótorom ružencových bratstiev na Slovensku. Tak som sa stal dekanátnym horliteľom aj horliteľom bratstva. Dekanátne horliteľstvo som odovzdal k 1. januáru 2005 kostolníčke
z Veľkej Lehôtky, sestre Aničke Mikulovej. Najskôr váhala, no prijala. Horliteľom prievidzského ružencového bratstva
sa stal ešte minulý rok vo februári
Ing. Konstantin Pogorielov. Udelili mi
titul čestného horliteľa, ktorý si nesmierne vážim. Chodievame na stretnutia
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Rodiny Nepoškvrnenej do Velehradu,
alebo Martina. V Rodine Nepoškvrnenej
je nás v Prievidzi už vyš e 1000 členov,
ako mi radostne oznámila sestra Bernadeta Pánčiová.z Vrícka. Rád spomeniem aj pôstne krížové cesty na kalvárii
v Nitrianskom Pravne, kam sa chodieva
každý štvrtok.
A čo titul „čestný kostolník“?
Ten ma tiež veľmi potešil. Človek nemôže ostať doma a nič nerobiť. To by bolo
veľmi zlé. Človek musí byť aktívny. Aj
keď mám už svoje roky, vďaka Bohu som
sa dožil už 85 rokov, nemôžem nečinne
ležať. Treba, aby som rástol duchovne
a prosil za druhých i seba. Podľa toho,
koľko času mi Boh požehná.
Ako sa pripravujete na jubilejnú desiatu duchovnú obnovu?
Je naplánovaná na posledný víkend mesiaca júla. Je to moja srdcová záležitosť.
Aj keď je to už vlastne podujatie celého
nášho ružencového bratstva. Budú pozvaní don Paulíny, otec Humbert Virdzek aj páter Vladimír Kasan. Všetkých
vás na ňu srdečne pozývame už teraz.
Ste známy pútnik. Na ktoré miesta by
ste sa rád vrátil ?
Mám rád všetky púte, ale najmä tie
v Šaštíne na Sedembolestnú Pannu Már iu, v Z akopanom, W adovi ci ach,
v Krakowe na sviatok Božieho Milosrdenstva, vo Velehrade, Rajeckej Lesnej,
v Porube na poslednú májovú nedeľu (tu
nás obyčajne zastihne búrka, ale pri
modlitbe ruženca sa vyčasí, slniečko nás
osuší...). Musím spomenúť, že rád chodievam tradične aj na starohorské fatimské prvé soboty. Ďalej som bol aj na
púťach v La Salette, Lurdoch, Fatime,
vo Svatej Zemi, kde som sa skoro utopil
a napil slanej vody v Mŕtvom mori. Zachránil ma dobrý Arab. Aj tak to bola nádherná, nezabudnuteľná púť. Naj-
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krajšia púť môjho života bola v jubilejnom roku 2000 vo Vatikáne. Keď prebiehala osobná audiencia u Svätého
Otca, kľačal som pred ním a p. biskup
Baláž povedal: „Toto je môj kostolník,
veľký mariánsky ctiteľ.“ Svätý Otec ma
poklepal po pleci a potľapkal po líci.
Boh mi všetko splnil. Túžba človeka robí
u Boha veľa, pretože keď vrúcne prosíme a obetujeme, vyprosíme si veľa milostí i na púti kdekoľvek.
Kde bolo prvé Večeradlo s Pannou
Máriou v Prievidzi?
U nebohej sestry Františky Timkovej
v penzióne na Zapotočkoch. Verné ruženčiarky Anička Škultétyová, Jozefka
Hrušková, Anička Schutová, Anička
Masariková, Milka a ďalšie boli pri
tom. Potom sme sa oddelili a začali sa
modliť večeradlá vo farskom kostole
i v kláštore. Teraz sú večeradlá tiež na
Zapotôčkoch, bývajú
počas púte
i v Mariánskom kostole.
Je známe, že ste sa snažili vychádzať
v ústrety s kolegami Ing. Jozefom
Sojkom a p. Jozefínou Majtényiovou...
Jozef je dobrý chlapec. Vždy sme spolu
krásne vychádzali. On zabezpečoval
pohreby a ja som bol v kostole. Tak sme
sa navzájom dopĺňali. Vedeli sme sa
zastúpiť. Naša nová spolupracovníčka
pani Jozefína prichádza do služby namiesto mňa. Už dávnejšie nám pomáhala v sakristii, obšívala límčeky a štóly.
Tiež chcem pripomenúť, že bola dobrá
spolupráca s bývalým
kostolníkom
p. Fejfarom z kláštora, s Helenkou
a Jankou z Mari áns keho kost ola, s kostolníkom a kostolníčkami na
Zapotôčkoch, ale aj s terajšími kostolníčkami z kláštora. Za všetko im ďakujem.
Ľutujete niečo v živote?
Ľutujem všetko, čo som chcel spraviť
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a nespravil som. Viem, že občas som
pracoval zbrkle, alebo neposlušne. To sa
žiaľ stáva. Všetkých dekanov, Hromadu,
Čabáka a Hanáka, s ktorými som sa
lúčil, som vždy odprosil, keď odchádzali,
ak som im niekedy nechtiac nejakým
spôsobom ublížil. S terajším pánom dekanom sa mi tiež dobre spolupracuje.
Niekedy sme dlhšie hľadali riešenie.
Vždy sme sa obaja snažili, aby bolo dobre. Veľmi si ho vážim, najdlhšie s ním
spolupracujem. Vás, ostatných, tiež prosím o odpustenie, ak som vám niekedy
ublížil. Aj ja všetkým bratom i sestrám
odpúšťam a na nikoho sa nehnevám.
Navždy s vami ostávam v modlitbách.
Chcete sa cez Bartolomej niekomu
poďakovať?
Mnohých som už spomenul, p. dekana
Bednár a, pát rov, s pol ukostol ní kov
a ostatných. Chcem ešte poďakovať
všetkým trinástim kaplánom, vrátane
Miška Mastného, diakonom, miništrantom, rozdávateľom sv. prijímania, sestričkám, organistom, spevákom a zboristom i „riaditeľkám“ našich chrámov.
Posielam im dobrú radu, aby neustali
v práci pre Krista. Za každý kvet, ktorý
v kostole uložia do vázy pred oltárom, za
čistotu chrámu, im patrí vďaka.
Teraz sa už budem viac venovať vnúčatám a pravnúčatám. Moja misia však
bude pokračovať. Chcem odovzdať doma to, čo som dostal od Pána Ježiša
i Pomocnice kresťanov. Prosím, aby
veniec lásky, ktorý bol uvitý za môjho
pôsobenia, čoby kostolníka, cez časopis
Bartolomej bol poďakovaním pre všetkých.
Za rozhovor
s láskou ďakuje Anka Gálová.
C elá r edakci a vypr osu j e n ášm u
p. kostolníkovi Málikovi ešte veľa požehnaných rokov v zdraví a bohatú
odmenu od Pána Ježiša Krista.
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Pane, pomôž nám,
aby sme sa dokázali zmeniť
Ak sa zmením ja, potom s a
zmení cel é okolie. Môj manžel, manželka, deti, rodina. Nezmeníme človeka
rečami, ale osobným príkladom, modlitbou, obetou. Tieto slová a ešte mnoho
iných sme si vypočuli od dp. ThLic.
Romana Seka.
Duchovná obnova pre manželov, ktorej základnou témou bolo Obrátenie, sa uskutočnila v Diecéznom pastoračnom centre pre rodinu. Manželia

Rozhovory pri čaji

Smatanoví z Bojníc otvorili stretnutie
zaujímavým spôsobom a prístupom
k nám, manželom. Pripadalo nám, ako
keby sme sa odj akživa poznali. Tému
Obrátenie navrhl a do programu p. Melicherčíková. Bolo cítiť, že tam skutočne
koná Boh, pretože sme pracovali podľa
Svätého písma a dp. Roman až detailne
rozoberal rôzne manželské úskalia. Pri
práci a čítaní Sv. písma sme dobre porozumeli danej téme. Vlastne až t eraz sme
poznali hĺbku obrátenia, bližšieho primknutia sa k Bohu a odpustenia. Boli
sme upozornení na potrebu denného
spoločného čítania Sv. písma. Svedectvá
manželov s a nás vzájomne dotkli až
k slzám a povzbudili k väčšej viere

a dôvere v Boha.
Najkrajším bodom bola sv. omša, ktorú
slúžil dp. Seko. Prišiel nás pozdraviť
a povzbudiť dp. Mgr. Michal Masný.
O deti bolo postarané po všetkých stránkach priamo v Centre, oddelene od rodičov. Boli sme sýtení hlavne duchovne,
ale aj dobrým obedom. Poďakovanie
patrí nášmu Pánovi, ktorý nám aj cez
dp. Seka požehnával. Vďaka vysloveným slovám sa určite všetci zamyslíme
nad sebou a týmto dp. Sekovi ďakujeme.
Chcem podotknúť, že aj keď je Centrum
pre rodinu v začiatkoch, duchovná obnova bola na vysokej úrovni. Zhodli sme
sa na tom, že takouto duchovnou obnovou by mali prejsť všetky manželské
páry.
Za prípravu, organi záciu a celý
priebeh ďakujeme v mene všetkých zúčastnených párov pani Melicherčíkovej
a všetkým, ktorí sa na tejto vzácnej prvej
duchovnej obnove pre manželov
v Centre podieľali. Kto nebol, môže
ľutovať. Nech je však pre nich povzbudením, že duchovné obnovy budú pokračovať.
Radomír a Anka
Foto: P. Melicherčík

Deti pri hre na počítačoch
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INFORMÁCIE PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI
A ICH RODIČOV VO FARNOSTI PRIEVIDZA – MESTO
Záverečná spoločná príprava bude v nedeľu 10.4.2005 vo farskom kostole sv. Bartolomeja:
o 1400 hod. ZŠ Energetikov, Novackého, Mariánska a Malonecpalská
o 1600 hod. I. ZŠ SCh, II. ZŠ SCh, III. ZŠ SCh a Rastislavova.
Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby do 10.4.2005 odovzdali katechétom milodar 400,- Sk na šaty a katechézu.
Termíny tretieho stretnutia prvoprijímajúcich detí spolu s rodičmi, kňazom
a svojím katechétom, ktoré ešte budú vo farskom kostole v stredu po sv. omši
o 1630 v tomto roku: 9.2. ZŠ Rastislavova, 23.2. II. ZŠ SCh a III. ZŠ SCh, 9.3. I. ZŠ
SCh. Ktorí rodičia z iných škôl nestihli prísť so svojou ZŠ, môžu tiež prísť na tieto
stretnutia v ktorúkoľvek stredu.
Všetky prvoprijímajúce deti si vyzdvihnú oblečenie (dievčatá šaty a venček,
chlapci šaty) vždy po detskej sv. omši, ktorá bude v stredu o 1630 hod. v týždni
pred prvým sv. prijímaním u našich rehoľných s estier na Námestí slobody č. 13.
Všetky zapoži čané šaty (bez prania) a venčeky rodičia vrátia hneď po prvom
sv. prijímaní v pondelok od 1600 do 1800 hod. u sestričiek.
Spoveď detí, rodičov a príbuzných bude v sobotu pred prvým sv. prijímaním
od 1000 do 1200 hod. Vtedy si ešte môžete objednať videokazetu alebo DVD
z prvého sv. prijímania za 300,- Sk.
Krst nepokrstených tretiakov bude v sobotu pred prvým sv. prijímaním pri večernej sv. omši o 1800 hod. vo farskom kostole sv. Bartolomeja.
Stretnutie detí pred prvým sv. prijímaním bude vždy v nedeľu o 1030 - pol hodinu pred sv. omšou pred kláštorom rehoľných sestier, odkiaľ pôjdu v sprievode do
farského kostola sv. Bartolomeja.
Milí rodičia, je dôležité, aby ste pomohli prvoprijímajúcim deťom naďalej pravidelne chodiť na nedeľné detské sv. omše o 1030 hod. vo farskom kostole, alebo
o 1100 hod. v piaristickom kostole.
Každú stredu o 1630 hod. pri sv. omši pre prvoprijímajúcich vo farskom kostole naďalej bude katechéza, nácvik piesní a odpovedí k prvému sv. prijímaniu.
Na spoluprácu sa tešia Mons. Ján Bednár, dekan a ketechéti

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

NÁCVIK

Energetikov, Novackého,
Mariánska, Malonecpalská

Sobota
30.4.2005
1400-1500

I. SCh, II. SCh, III. SCh,
Rastislavova a 4.-9. roč.

Sobota
21.5.2005
1400-1500

ŠATY
Streda
4.5.2005
1630
Streda
25.5.200
5
1630

SV.
SPOVEĎ
Sobota
7.5.2005
1000-1200
Sobota
28.5.2005
1000-1200

KRST
Sobota
7.5.2005
1800
Sobota
28.5.200
5
1800

PRVÉ
SV. PRIJÍMANIE
Nedeľa
8.5.2005
1100
Nedeľa
29.5.2005
11:00
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Cena ticha
Svedomie. V dnešnej dobe ho
už má vraj málokto. A ešte menej ľudí
sa ním riadi. Potom sa všetci čudujú,
prečo je dnešný svet taký zlý. Ťažko
bude dobrý bez svedomia.
Raz som sa zamýšľal, ako je
možné, že niekto umlčí svoje svedomie.
Pre mňa je to trochu nereálne. Nakoniec
som však na niečo prišiel.
Bol som na chate v horách
a keď všetci odišli
spal som jednu noc
sám. Bolo veľmi
zaujímavé - vonku
bolo cítiť vôňu jesene, aj napriek tomu,
že bol december.
Počul som rôzne
zvi eraci e zvuky.
Nádherná idylka.
Začalo sa stmievať.
S tmou prišlo do kraja aj ticho. Ale také,
aké sa nedá zažiť v meste. Žiadne autá,
ľudia, televízory... Proste ticho. Len kde
tu sa ozval jemný šuchot listov vo vánku, či spadla suchá vetvička. Vrátil som
sa späť do chaty. Iba z krbu sa ozýval
jemný praskot ohňa.
Vtedy som sa musel zastaviť
a počúvať svoje vnútro. Robievam to

pravidelne, ale v tom tichu to bolo veľmi intenzívne a nedokázal som len tak
v polovici prestať. Proste to nešlo. No
a vtedy ma to napadlo. V dnešnom svete
je toľko hluku, že ľudia svoje svedomie
proste nepočujú. Prehluší ho rev auta,
stavby, či zapnuté rádio alebo televízor.
Veď to určite poznáš. Skús si doma vypnúť televízor, rádio a počúvať. Bude tam
ticho? Asi sotva. Sused bude počúvať
svoju obľúbenú hit
parádu a pod oknami
sa budú preháňať
stáda áut. Tak už sa
nečudujem, že niektorí ľudia nepočujú
svoje svedomie.
Ty by si si však mohol občas nájsť tiché
miesto, aby si ho
p
o
č
u
l
s neutíchajúcou hlasitosťou. Určite sa
dozvieš mnoho nových vecí o sebe.
Snáď aj budeš z toho trochu udivený,
zľaknutý, ale to nevadí.
Prajem veľa nerušených chvíľ
v tichu pri počúvaní svedomia.
Greenhorn

Myšlienky vedcov:
F. Dessaver, biológ, fyzik, filozof: „ Keď za posledných 70 rokov prúd objavov
a vynálezov vnikol do našej doby, znamená to, že k nám Boh - Stvoriteľ hlasnejšie
a zrozumiteľnejšie hovorí prostredníctvom vedcov a vynález cov.“
A. Einstein, nositeľ Nobelovej ceny: „Bežná predstava, že som vraj ateista, je veľký omyl. Kto to vyčítal z mojich vedeckých teórií, sotva ich pochopil.“
T. A. Edison, vynálezca: „... Najväčší rešpekt a najväčší obdiv mám pre všetkých
inžinierov, zvlášť pre najväčšieho medzi nimi: pre Boha!“
P. Sabatier, nositeľ Nobelovej ceny: „Náboženstvo a vedu stavia do protikladu len
človek, ktorý nie je vzdelaný ani vo vede ani v teológii.“
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V živote školy čas plynie veľmi rýchlo.
Kolobeh času ... Niečo sa začína,
niečo končí. Prešli Vi anoce, skončil sa
kalendárny rok. Každý okamih zanecháva v nás stopy. Niekedy vrásky, šedý
vlas, inokedy rados ť v srdci, iskru
v očiach.
V živote školy čas plynie veľmi
rýchlo. Zdá sa, akoby sme len nedávno
otvorili brány školy, a už sme v polovici
školského roka a hodnotíme prvé výsledky práce. Len nedávno nám odišli
prví maturanti a už sa k tejto dôležitej
skúške blížia ďalší naši študenti. Máme
radosť, ak nám tí bývalí robia dobré
meno, ak sú úspešní v štúdiu na vysokých školách. V januári sme dostali list
od rektora Univerzity Komenského
v Bratislave doc. PhDr. Františka Gahéra, PhD. Veľmi nás potešil. Z listu vyberáme: „ ...je mi cťou a potešením oznámiť Vám, že škola, ktorej ste riaditeľkou,
zaujala vynikajúcu pozíciu pri umiestňovaní svojich maturantov v roku 2004 na

Univerzitu Komenského v Bratislave.
UK je tradičnou a najväčšou univerzitou
na Slovensku, s najväčším počtom fakúlt
a ponúkaných študijných programov.
Tomu zodpovedá aj záujem o štúdium na
nej. Záujem o štúdium na UK, bohužiaľ,
nemôžeme z kvalitatívnych dôvodov
uspokojiť kompletne a študentov 1. ročníka musíme vyberať podľa ich úspešnosti na prijímacích skúškach. Aktuálne
sme prvý raz vyhodnotili aj úspešnosť
stredných škôl podľa podielu prijatých
uchádzačov do prvého ročníka fakúlt
UK ( podľa priloženej metodiky ). Vaša
škola v tomto hodnotení obsadila výborné umiestnenie...“
Želáme si, aby aj naši ďalší študenti boli úspešní nielen na prijímacích
skúškach, ale aj v ďalšom štúdiu
a v živote vôbec. Aby to, čo im škola
dáva, zúročili.
M. Poliaková,
riaditeľka gymnázia

Poznaj seba aj okolie
Úprimne priznávam, že z toho množstva
neustále pribúdajúci ch nových inform ácií sa mi poniektoré len tak mihnú pred
očami. A ostatné sa každým dňom, krôčik po krôčiku snažím v rámci svojich
možností zvládnuť. Snáď sa práve vďaka štúdiu na tejto škole pomyslené hranice mojich možností rozširujú. To je
však len jedna zmena v mojom živote.
Doteraz som s rodičmi a s mladším bratom býval v Žiline. Tu som vyrastal,
stále tu žije moja najbližšia rodina
a moji najlepší kamaráti. Tu som zanechal futbalový oddi el, ktorý bol svojho
času centrom môjho záujmu. V Žiline sú

miesta, ktoré sú blízke môjmu srdcu,
v meste často stretávam známych,
s ktorými si mám čo – to povedať. Teraz
bývam v rodinnom dome svojich starých
rodičov na dedine neďaleko Prievidze.
Hoci mám svoju izbu, starí rodičia sú ku
mne nesmierne láskaví a takmer ukážkovo sa o mňa starajú, nie raz ma prepadnú
trudné myšlienky. Občas mi chýba ten
stereotyp, ktorý som mal zaužívaný.
No jedného krásneho dňa som si povedal, že je načase vyrovnať sa s touto
skutočnosťou a prestať sa trápiť nezmeniteľnými problémami. Veď ak nie je
možné prekonať neprekonat eľné, treba
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prijať to, čo je možné.
A s týmto heslom vstávam
každé ráno a sadám si do
lavice k spolužiakom, ktorí
sa na štyri roky stanú súčasťou
môjho života. Oni a moji pedagógovia.
Práve vďaka nim mám jedinečnú možnosť načrieť do studnice vedomostí
a rozšíriť svoj obzor za hranicu mne
doteraz neznámu. A verím, že práve na
tejto ceste sa mi otvorí tá vzácna možnosť pochopiť a spoznať sám seba.
V každom prípade je to pre mňa výzva
otočiť tvár k slnku a tiene nechať za
sebou. Nechcem sa zaradiť k davom
ľudí blúdiacich bez cieľa a akéhokoľvek
záujmu. Hoci ešte nejaký ten rôčik budem patriť k „teenagerom“ a moja bu-
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dúcnosť je zahalená hmlou a ani nemám
vo zvyku uvažovať, čo bude o desať
rokov, je pre mňa dôležité vidieť zmysel
v tom, čo práve robím, nad čím uvažujem a čo sa odo mňa očakáva.
Každým dňom sa presviedčam, že škola,
pre ktorú som sa rozhodol, vytvára tie
najlepšie predpoklady k neustálemu
osobnostnému rastu a motiváciou od
mojich pedagógov vedi e k zaniet enosti
a túžbe siahať po tých najvyšších métach. Práve tu som pocítil, že hodnota
človeka nie je v jeho známkach, ale spočíva predovš etkým v pozitívnom prístupe k životu. Tu chcem naplniť
a realizovať svoje sny.
M.H. (1.A)
Zo školského časopisu Cool school

ZO Š KOLS KÉHO „MRAVENIS KA“ PGFH V PRIEVIDZI
•

Z iniciatívy Rady študentov začalo
vysielať školské rádio Cool. Veľkú prestávku spríjemňuje hudbou a zaujímavosťami z rôznych oblastí.
• V tomto školskom roku našu školu
už dvakrát navštívil riaditeľ Pápežských
misijných diel vdp. František Kapusňák.
V každej triede menoval „riaditeľa“ Pápežských misijných diel a poveril ich
prvými úlohami: modliť sa za misionárov, obetovať za nich dobré skutky
a predávať vianočné pohľadnice, ktoré
maľovali deti s rôznych kútov Slovenska. Najlepšie túto úlohu zvládli najmladší študenti – primáni. Pri druhom
stretnutí odovzdali vdp. Kapusňákovi
finančné prostriedky na pomoc deťom
v Afrike. Starší žiaci mali možnosť pozrieť si taliansky film Filip Neri
s neopakovat eľným
tl močením
vdp. F. Kapusňáka.

•

V okresnom kole v prednese povesti
Šaliansky Maťko obsadila Betka Kiššová zo sekundy druhé miesto.
• V celoslovenskom kole korešpondenčnej súťaže PIKOFYZ obsadili študentky kvarty popredné miesta. Dominika Bezáková štvrté miesto, Veronika
Danková deviate miesto.
• V súťaži „... a slovo bolo u Boha“
našu školu bude v celoslovenskom kole
12.2.2005 v Ružomberku reprezentovať
Kristínka Minčíková z kvarty.
V rámci projektu Počítače pre školy
vyhlásila spoločnosť Slovak Telecom
súťaž Časopis 2004. Odbornú novinársku porotu zaujal náš internetový časopis, ktorý vedie Róbert Václavík zo septimy. Z 84 časopisov bolo desiatim udelené čestné uznanie. Medzi ocenenými
bola aj redakcia nášho časopisu.
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Moje spomienky z detstva,
keď ma učili sestričky.
Narodila som sa v Prievidzi, roku
1941. Pochádzam z rodiny, kde sme boli
štyria súrodenci.
Chodila som do základnej dievčenskej
školy, kde ma učil dp. farár Vozár náboženstvo a učili ma aj sestričky. Teraz,
keď som s a dozvedel a, že
sa vrátila s estrička Silvia,
veľmi som sa potešila
a išla som ju pozdraviť do
kláštora. Nedá mi to, aby
som svoje zážitky zo školy,
kde som chodila a na ktorú
mám veľmi pekné spomienky neopísala :
Sestrička Silvia bola
mladá, veľmi pekná, prísna
a veľmi dobrá. Na školskom dvore bol starý drevený altánok, kde sme cez
prestávky sedávali a ses tričky nám rozprávali ako
sa máme správať a akú
úctu máme dať najmä starším, postihnutým a chorým
ľuďom. Sestričky pre nás
mali vždy čas a na naše
otázky odpovedali múdrymi radami. Na desiatu nám
varievali kakao a piekli
bábovku, často sme m ávali
tiež guláš s rožkom. Žiadne
z detí nerobilo druhým zle,
keď sa niečo preds a len prihodilo, všetko sa v škole prešetrilo a aj vyriešilo.
Spomínam si aj na veľmi dobrú pani
školníčku a jej sestru, ktorá mala v škole
svoj byt – vlastne jednu malú izbičku.
Volali sme ju Zuzka. Bola taká mal á,
postihnutá s krátkymi nohami, ale veľmi

dobrosrdečná. Cez prestávku sme jej
občas doniesli jabĺčko alebo cukrík.
Mala tam v i zbičke taký malý oltár so
soškou panny M árie. Rozdávala nám
obrázky svätých.
Keďže môj otec bol rušňovodič, veľa
ráz sme na Vi anoce museli večerať bez neho,
lebo bol v službe. Obyčajne bývalo na Vianoce
veľa snehu a my po večeri sme zobrali sánky
a vybrali sme sa na Dlhú
ulicu do detského domova, zaniesť obnosené šatstvo, staré hračky a jablká
alebo koláče zo štedrovečerného stola. To všetko
naša mamička zabalila do
veľkej krabice. Potom,
keď sme sa vrátili domov,
pomodlili sme sa spolu
s našou starou mamou
bývajúcou spolu s nami
za všetky tie opustené
deti z detských domovov,
ktoré žijú bez rodičov.
Raz prišiel môj otec
skoro ráno domov z nočnej smeny a takto nám
povedal :
„Viete čo je nové ? V noci
odviezli všetky sestričky
a nikto nevie kam !“ Ja ako desaťročné
dievča som veľmi plakala a nevedela
som pochopiť, prečo ich odviezli, veď
nikomu nič zlé neurobili. Stále som sa
vypytovala rodičov, prečo museli odísť
sestričky preč. Rodičia nám zakaždým
vravievali, že sa budú rušiť kláštory
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a my budeme chodiť do inej školy. Dlho
som sa nevedela s tým zmieriť a zo školy som utekala do kostola prosiť Pána
Boha, aby sa sestri čky vrátili čo najskôr
späť. Rodičia nás vždy viedli k tomu,
aby sme sa modlili a Pán Boh nás vyslyší.
Teraz mám 64 rokov a spomínam na
sestričky, akoby to bolo len nedávno.
Vždy, keď sedím v lavici vo farskom
kostole, kde najradšej chodím, presne si
pamätám, kde bolo ich miesto. Pri oltári
na pravej strane mali svoje lavice a my
ako deti sme museli sedieť celkom vpredu. Dopriala by som dnešným deťom,
aby mali na školu také pekné spomienky
ako mám ja na sestričky, ktoré každého
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volali pekne po mene, bez rozdielu kto
z akej rodiny pochádzal. Učili nás s dobrým srdcom a láskou. Som presvedčená,
že pokiaľ budú rehoľné sestričky učiť
deti náboženstvo aj naďalej, potom vyrastú z tých detí naozaj dobrí čestní
a pracovití ľudia, takí, čo nebudú škodiť
a robiť zle druhým.
Sestrička Silvia, prajem Vám veľa
zdravia, šťastia a Božieho požehnani a,
nech zostanet e stále taká usmiata, vyrovnaná a pokojná. Nech Vám Pán Boh
pomáha vo všetkom !
H.R., vaša bývalá žiačka z dievčens kej
školy

Zo zasadnutia Farskej pastoračnej rady (FPR) 6. 1. 2005
Po spoločnej modlitbe Mons. J. Bednár, dekan privítal prítomných a navrhol program. Vedúci jednotlivých sekcií referovali o činnosti za druhý polrok 2004 a plánoch na prvý polrok 2005.
Za pracovnú sekciu V. Vlčko poďakoval spolupracovníkom za vzornú organizáciu
Mariánskej púte, primičnej sv. omše Pavla Slezáka 3. 10. 2004, opravu schodov
k zvonom vo farskom kostole, nové osvetlenie vo veži, začatie opravy organu a prípravu Vianoc. Za charitatívnu sekciu Š. Gašparík pripomenul výdaj stravy vo
všedné dni pre 35 - 50 bezdomovcov. V priestoroch Charity sv. Vincenta na ul.
Sládkovičovej 5 majú možnosť títo bezdomovci využiť hygienické zariadenie. Mesto Prievidza prispelo k Vianociam na prevádzku kuchyne štedrou sumou 150 tisíc
korún, za čo vyslovil veľkú vďaku. Za liturgickú sekciu Ing. K. Pogorielov kladne zhodnotil obetavú službu kostolníkov J. Málika a Ing. J. Sojku s novou pomocou
p. J. Majtényiovou. Vo farskom a Mari ánskom kostole je 21 lektorov, 13 rozdávateľov sv. prijímania, traja organisti, jeden žalmista, 40 miništrantov a 45 ruží po
20 členov. Za katechetickú sekciu referovala Mgr. L. Krčová o novom šk. roku,
príprave k prvému sv. prijímaniu a birmovke, o sv. omšiach pre deti v stredu
a v nedeľu. Za propagačnú sekciu poďakovala M. Melicherčí ková všetkým, ktorí
pomáhajú pri príprave farských násteniek a časopisu Bartolomej. Oboznámila o aktivitách Centra pre rodinu, ktoré začalo svoju činnosť v októbri a požehnané bolo
26.12.2004. Predbežné plány na 1. polrok 2005: - farský ples 5.2., - detský maškarný ples 6.2. - duchovná obnova pre birmovancov 12.2. - Bibliáda pre ZŠ 9.3.
a SŠ 10.3. - duchovná obnova pre lektorov, rozdávateľov sv. prij. a katechétov
v Chrenovci 11. - 13.3. - slávenie Veľkej noci, 1. sv. prijímania a birmovky. Dokončiť opravu organa a podlahy na chóre farského kostola.
M.M.
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FARSKÁ PASTORAČNÁ RADA – FPR – 2005-2008
FARNOSTI PRIEVIDZA-MESTO
Predseda: Mons. Mgr. Ján Bednár
Zástupca: Mgr. Michal Masný
1. Úradní členovia: P. ThDr. Pavol Kollár, SchP., P. Mgr. Ján Hríb, SchP,
P.ThLic. Vojtech Dávid, SchP, Mgr. Eleonóra Porubcová, PhDr. Mária Poliaková,
Mgr. Viera Mádrová
2. Zvolení členovia: Viliam Vlčko, Eva Surová, Milan Petráš, Mária Melicherčíková, Anna Gálová, Anna Kulichová, Štefan Gašparík, Alica Karaková, Mária Bronišová, Ing. Konstantín Pogorielov, Mgr. Anton Pažický, Jozefína Majtenyiová,
S. M. Mgr. Antónia Madárová, FDC, Mgr. Peter Schmidt,
3. Delegovaný člen: S. M. Silvia Hlaváčová, FDC
4. Menovaní členovia: Ing. Ondrej Karpiš, PhD., Helena Zajacová, Barbora Ťažiarová, Karol Vlčko
1. PRACOVNÁ SEKCIA
Vedúci: Viliam Vlčko
Zástupcovia: Eva Surová, Milan Petráš
Členovia: Helena Zajacová, Štefánia Juríková, Anna Krištofová, Emília Kutschyová, Vlasta Môciková, Juraj Nedeliak, Alojz Vl čko, Karol Vlčko, Anton Pažický,
Ing. František Bača, Peter Mudrončík, Jana Drozdová, Anna Nedeljaková, Barbora
Ťažiarová, Ing. Ondrej Karpiš, PhD.
2. PROPAGAČNÁ SEKCIA
Vedúci: Mária Melicherčíková
Zástupcovia: Anna Gálová, Anna Kulichová
Členovia: Lýdia Šujanová, Mgr. Martin Karpiš, Alica Karaková, Alojz Vlčko,
MUDr. Emília Medlíková, MUDr. Veronika Rumanová, Mgr. Tomáš Letavay, Bohumíl Svitok, Jana Balážová, Ing. Katarína Thomayová, Eva Lauková, Mária Buchcarová
3. CHARITATÍVNA SEKCIA
Vedúci: Štefan Gašparík
Zástupcovia: Alica Karaková, Mária Bronišová
Členovia: Gabri ela Bezáková, Emília Danišová, Iveta Goberšicová, Oľga Kováčiková, Marta Pribulová, Mária Turčanyová, Ing. Gabriela Leitmanová, Marta Menhartová, Gabriela Schindlerová
4. LITURGICKÁ SEKCIA
Vedúci: Ing. Konstantin Pogorielov
Zástupcovia: Mgr. Anton Pažický, Jozefína Majtenyiová
Členovia: Ing. Jozef Kobela, Ľudovít Koštialik ml., Mgr. Augustín Letavay, Ing.
Edita Pogorielová, Mgr. Martin Karpiš, Štefan Gašparík, Mgr. Jozefa Mečiarová,
Gabriela Gromová, Ján Málik, Alojz Vlčko, Branislav Geschwandtner, Ing. Juraj
Bubnáš st., Ing. Stanislav Škoda
5. KATECHETICKÁ SEKCIA
Vedúci: Mgr. Viera Mádrová Zástupcovia: Sr. Mgr. Antónia Madárová, FDC,
Mgr. Peter Schmidt
Členovia: Mgr. Lívia Krčová, Mgr. Silvia Fajerová, Mgr. Andrea Hrabovská,
Ing. Jozef Kobela, Sr. Timotea Šebeňová, FDC
Mons. Ján Bednár, dekan
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DIEC ÉZN E PAS TORAČNÉ CENTRUM PRE RODINU

Stretnutie manželov v Kanianke
V nedeľu 30. 1. 2005 sme boli s manželom a deťmi pozvaní dp. Mgr. Ľubošom
Volkom, kaplánom v Kanianke, na stretnutie rodín, ktoré bolo práve jubilejné ročné. Pri sv. omši si manželia obnovili manželské sľuby. Program pokračoval
v kultúrnom dome. Spomenuli tam všetky témy, ktoré si spolu manželské páry od
rôznych prednášajúcich vypočuli počas roka. Znovu som sa utvrdila o tom, že manželská spiritualita nie je spiritualita iba manželky, či manžela, ale spoločná. Každý
manželský pár dostal spomienkový list, v ktorom mal vpísaný aj počet stretnutí, na
ktorých sa zúčastnili.
Jedným z pozvaných hostí bol aj ThLic. Roman
Seko, ktorý stručne pripomenul ciele a priority
fungovania Diecézneho pastoračného Centra pre
rodiny. Stretnutie bolo srdečné a rozhovorom by
nebolo konca, ale na záver pozvali manželov do
tanca traja svižní muzikanti s primášom - kaplánom, ktorý to všetko „spískal“, vlastne nakoniec
zahral.
Prajeme tomuto spoločenstvu ďalší duchovný rast
a hlavne upevnenie manželstiev v Bohu, aby mohli aj naďalej svedčiť, že práve
manželstvo je to pravé a požehnané miesto pre výchovu detí.

Ponuka CPR na Námestí slobody 21, Prievidza
(www.rodinabb.sk
prievidza@rodinabb.sk)
V Centre pre rodinu (CPR) je možné využiť prístup k internetu:
od pondelka do stredy
od 10:00 - 16:00 hod. (obedná prest. 12:00 - 13:00)
vo štvrtok a piatok
od 13:00 - 19:00 hod.
Poplatok je 5,- Sk za 15 minút na internete.
Pri využití počítača na prácu bez internetu je poplatok 5,- Sk za 30 minút.
Svoje práce alebo dáta z internetu si môžete zozálohovať na disketu, CD a vytlačiť.
Ponúkame pomoc pre rodičov, ktorí potrebujú zavarovať deti počas nákupov alebo
iných vybavovaní v meste:
Počas týždňa zatiaľ na želanie v doobedňajších hodinách po predchádzajúcej dohode deň
vopred a v piatok od 13:00 do 16:00 hod. Deti
majú k dispozícii vlastnú miestnosť s hračkami. Dozor bude zabezpečený zodpovednými
osobami.
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L IT U RG IC K É O K I EN K O
6. 2. 2005 - 5. nedeľa cez rok
Č1 - Vtedy ako zora vypukne ti svetlo a uzdravenie ti náhle vyklíči...
Iz 58,7-10
R - Spravodlivým žiari svetlo v temnotách.
Ž 112
Č2 - Aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci.
1Kor 2,1-5
Ev - Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť
von, aby ju ľudia pošliapali... Vy ste svetlo sveta.
Mt 5,13-16
Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali nášho
Otca, ktorý je na nebesiach. Tieto Božie slová platia aj pre nás.
13. 2. 2005 - 1. pôstna nedeľa
Č1 - Nejedzte z neho, ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli. Gn 2, 7-9,3,1-7a
R - Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.
Ž 51
Č2 - Lebo súd pre jedno previnenie priniesol odsúdenie, milosť však prináša ospravedlnenie z mnohých previnení.
Rim 5,12-19
Ev - Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa štyridsať dní
a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: „Ak si
Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby. „On odvetil:“ Napísané je –
nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“.
Mt 4,1-11
20. 2. 2005 - 2. pôstna nedeľa
Č1 - Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa a preslávim tvoje meno... Gn 12,1-4a
R - Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba. Ž 33
Č2 - On nás spasil a povolal svätým povolaním...
2Tim 1,8b-10
Ev - Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty.
Tam sa pred nimi premenil: tvár mu žiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo.
Mt 17,1-9
Neskôr ich zahalil jasný oblak a Boh Otec povedal o Ježišovi: „Toto je môj milovaný
Syn, v ktorom mám zaľúbenie. Počúvajte ho!“ A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba
Ježiša.
27. 2. 2005 - 3. pôstna nedeľa
Č1 - „...Načo si nás len vyviedol z Egypta?!“
Ex 17,3-7
R - Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia. Ž 95
Č2 - Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici.
Rim 5,1-2. 5-8
Ev - Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Tu prišla po vodu istá Samaritánka a Ježiš
jej povedal: „Daj sa mi napiť!“
Jn 4, 5-42
Ona mu dáva piť a Ježiš jej vraví? „Ja ti dám vodu, ktorá ti pomôže prísť do večného
života. „Žena hovorí: „Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná.
2.február – streda – OBETOVANIE PÁNA JEŽIŠA – H r o m n i c e
Proroctvo dnešného dňa o DIEŤATI JEŽIŠOVI: „Je svetlom pre národy, pre mnohých
bude znamenať pád, pre iných víťazstvo, bude znamením odporu, dušu jeho Matky prenikne bolesť.“ A proroctvo sa plní. Ako sa plní v mojom živote? Je pre mňa Ježiš svetlom, alebo sa nazdávam, že mám dosť jasno aj bez neho? Patrím medzi tých, pre ktorých
znamená víťazstvo, alebo pre ktorých znamená pád? Som jeden z tých, čo mu odporujú?
Pripravila A.Karaková
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ZAUJÍMAVÉ KNIHY Z PRED AJNE LÚČ
Nám. slobody 19, 971 01 Prievidza (t.č. 542 19 98)

Otvorené: 8:00 - 18:00

Jozef M ichalov: Desať Božích prikázaní
Jednoduchý, no veľmi podrobný význam
vysvetlenia Božích prikázaní, ktoré táto útla
knižka ponúka môže byť i pomôckou k príprave na pôst a sviatosť zmierenia.
... Duchovný rozvoj človeka nie je len dielo
Božej iniciatívy, ale ako mravná úloha je tiež
dielom ľudskej spolupráce. Človek je vedený
k cieľu ako človek, čiže bytos ť, ktorá je povolaná rozhodovať sa.
(úryvok z úvodu knihy)

Jozef M ichalov: Päť Cirkevných prikázaní
Obdobným spôsobom sa piatimi Cirkevnými
prikázaniami autor zaoberá v tomto dielku.
Stačí vziať do ruky a pomaly čítať.

Herbert Schnieder: O láske Ježiša Krista
podľa učenia Jána Dumasa S cota
Knižka pre náročnejšieho čitateľa s františkánskym duchom, ktorý chce, aby mu slovo
láska znelo čisto.
Ježiš Kristus je svojou láskou jedinečným
sprievodcom človeka, pretože mu lásku nielen dáva, ale jej umožňuje aj prejaviť sa.
Kristus našiel lásku v hĺbke ľudskej duše
a tým ju urobil silnou a voviedol do jasného
svetla Ducha, kde ju chce nakoniec prijať vo
všeobjímajúcej láske.
(úryvok z knihy)
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FARSKÁ KRONIKA OD 11. 12. 2004 DO 10. 1. 2005
Do farského spoločenstva sme sviatosťou krstu prija li
Lucia Mokrá
Samuel Nedeliak
Adam Petráš

Matúš Jankovič
Andrej Lackovič
Veronika Kulasová

S kresťansko u n ád ejou na stretnu ti e vo večno sti sme sa rozl účil i so zom r elými :

Anna Kuchárová 91 r.
Mária Líšková 87 r.
Anton Novotný 75 r.
Jarmila Halašková 57 r.
Samuel Nedeliak – dieťa
Mária Gatialová 72 r.
Jozef Vaňo 61 r.
Marta Pajdlhauserová 74 r.

Peter Palasthy 59 r.
Marcel Junas 29 r.
Valéria Žiaková 83 r.
Anna Golejová 78 r.
Emília Vardžíková 77 r.
Timotej Jánošík 61 r.
Ing. Otto Lettrich 42 r.

Adorácie v našej farnosti
Dnes pozývam aj Teba, stvorenie moje. Pýtaš sa prečo?
Pre moju veľkú lásku k Tebe! Teším sa na Teba a čakám. Tak príď...
Tvoj priateľ Ježiš
Adoráci a pred Sviatostným Kristom u piaristov je:
•
každý štvrtok o 17:00 hod. okrem štvrtka pred prvým piatkom
•
v nedeľu pred Litániami Loretánskymi od 13:30 do 14:30 hod.
Vo farskom kostole sv. Bartolomeja:
•
každý štvrtok o 18:30 hod.
•
každý prvý piatok 6:30 - 16:15 hod.
•
každá prvá nedeľa 13:30 - 14:30 hod.

Rok Eucharistie v kresťanskej rodine
Motto:
Ježiš v Eucharistii vstupuje do rodinného spoločenstva,
aby uzdravil a posvätil rodinné vzťahy
Pozývame vás na

DUCHOVNÚ POKLONU RODÍN EUCHARIS TII,
Ktorá sa uskutoční dňa 6. februára 2005 od 13:30 do 14:30 hod.
vo farskom kostole sv. Bartolomeja v Prievidzi
Pozývame všetky rodiny!

www.farapd.sk
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Náboženská výchova v ZŠ v šk. roku 2004/2005 vo farnosti Prievidza-mesto
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