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Vám, ktorí ste tu zostali...

Úvodník
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Aj Vám sa zdá, že niečo nie je
v poriadku? Nie je to tak dávno, čo
sme s veľkou túžbou pozerali smerom na západ a závideli tamojším
ľuďom slobodu, radosť, komfort...
Potom prišla revolúcia. Byť kresťanom bolo po nej v móde, lebo Cirkev obstála v prenasledovaní a nepodarilo sa ju umlčať ani väznením,
ani prenasledovaním, ani vraždením. Sloboda prišla. Taká zvláštna,
lebo každý si ju začal vysvetľovať
po svojom.
A tak sa stalo, že proti totalite
„modernej slobody“ stojí opäť viera
a Cirkev. Kto je veriaci, stáva sa
triednym nepriateľom a „hnilobou
spoločnosti“. Vymyslené prípady, za
ktoré sa nik neospravedlní a pravdivosť ktorých takmer nikoho nezaujíma, napĺňajú masmédiá. Už nie
je moderné byť kresťanom. Neprináša to žiadne výhody pred svetom.
Ale čo najviac zaráža – Boh akoby
mlčal. A predsa: „Kto mlčí, ten
svedčí...“ Je to skutočne tak? Pripomína mi to príbeh istého duchovného majstra z knihy Paula Coelha
Veronika sa rozhodla umrieť.
„Nasrudín ohlásil začiatok prednášky na druhú hodinu popoludní a záujem bol obrovský: predalo sa všetkých tisíc vstupeniek a viac než
šesťsto ľudí zostalo vonku a sledovalo prednášku na uzavretom televíznom okruhu.
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Presne o druhej hodine prišiel Nasrudínov asistent a oznámil, že pre
nepredvídané okolnosti začne prednáška neskôr. Niektorí ľudia namrzene vstali, vyžiadali si vrátenie
vstupného a odišli. I tak zostalo v
sále a vonku ešte mnoho ľudí.

Ani do štvrtej popoludní sa súfijský
majster nedostavil a ľudia začali
pomaly odchádzať a brať si peniaze
späť. V tú dobu napokon končila
pracovná doba a bol čas vrátiť sa
domov. O šiestej hodine už z tisícsedemsto pôvodných poslucháčov
ostalo menej než sto. A vtedy vstúpil dovnútra Nasrudín. Na prvý pohľad bol úplne opitý a hneď začal
flirtovať s nejakou krásavicou v
prvom rade.
Sotva pominul moment prekvapenia, ľudia sa začali rozčuľovať: ako
je možné, že po štvorhodinovom
oneskorení sa ten človek správa takto? Ozvali sa prejavy nesúhlasu, ale
súfijský majster si to vôbec nevšímal: ďalej vykrikoval, aká je tá
slečna sexi, a pozval ju, aby s ním
šla do Francúzska.
To je teda majster, pomyslela si
Veronika. Ešte dobre, že som týmto
veciam nikdy neverila. Nasrudín
najprv sprosto vynadal tým, ktorí
protestovali, a potom sa pokúsil
vstať, ale zvalil sa na zem. Rozhorčení ľudia sa rozhodli ísť preč a celé to žalostné predstavenie prehlásili za šarlatánstvo, ktoré by sa malo pranierovať v tlači.
V sále zostalo deväť osôb. Hneď po
odchode poslednej skupiny pobúrených občanov Nasrudín vstal; bol
úplne triezvy, oči sa mu leskli a
celá jeho osobnosť vyžarovala vážnosť a múdrosť. Vám, ktorí ste tu
zostali, sú určené moje slová, povedal. Uspeli ste v dvoch najťažších skúškach na duchovnej ceste:
v trpezlivosti čakať na pravú
chvíľu a v odvahe nebyť sklamaní
tým, čo príde. Vás budem učiť.“

V novom roku Vám všetkým prajem, aby ste mali tieto vzácne dary. Dar trpezlivo čakať a odvahu
nebyť sklamaní z toho, čo je, alebo čo príde. Objavte Krista a krásu

Evanjelia a budete šťastní. Prajem
vám požehnaný a milostiplný nový
rok 2011!
Martin Dado, dekan
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Novoročné prianie
Dnes na slovíčko

Všetkým našim čitateľom prajeme to, čo sa má priať.
Nech sa stane to, čo sa má stať! (len to dobré)
Aby človek človeka v úcte a láske mal!
Aby nikto z Vás sám nezostal!
Aby sa každý deň bolo s kým smiať!
Aby každý mohol kus chleba do dlaní vziať!
Aby všetkým zdravie, šťastie, láska a pohoda slúžili!
Aby Vás starosť, zloba, závisť a chamtivosť obišli!
Aby ste iba od radosti plakali a takto príjemne aj nastávajúci rok
2011 a všetky ďalšie prežili!
Nech Vás Božie požehnanie sprevádza a Vaše cesty nech sú priame. Rozdávajte pokoj, radosť a lásku, aby Vás všade radi mali. A ak prídu ťažké
chvíle, nech ich pokojne s Božou pomocou vyriešite. To vám zo srdca
praje
redakcia časopisu Bartolomej

Dnes na slovíčko s Jankou Grešnerovou, moderátorkou TV LUX

Snažím sa venovať témam, ktoré sú aktuálne
Jej tvár je dobre známa všetkým divákom, ktorí si aspoň občas pozrú vysielanie TV LUX. Janka Grešnerová
(26) moderuje relácie Doma je doma a Celou vetou.
Rodáčka z Bojníc zostala i po skočení štúdia žurnalistiky v Bratislave. Prednedávnom stála pri zrode prvej
katolíckej televízie na Slovensku. Dnes je jej neodmysliteľnou súčasťou.
Ty a žurnalistika. Zdá sa, že kráčate ruka v ruke už od detstva. Je to
tak?
Keď som bola malá, chcela som byť
učiteľkou. Bola som o tom presvedčená až do tretieho ročníka na gymnáziu. Vtedy sa ma jedna profesor-

ka opýtala, či by som nechcela byť
novinárkou. Keďže som už písala do
regionálnych novín, moderovala rôzne mestské a farské podujatia, slovenčina a jazyky mi išli, tak som
začala o tom uvažovať. Nakoniec
som začala študovať žurnalistiku
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Dnes na slovíčko
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v Bratislave. Ale môj učiteľský sen
ma stále ešte neopustil.

štruktívnymi kritikmi mojich výkonov, čo ma vždy posúva dopredu.

Rovnako ako ty a žurnalistika môžeme použiť i slovné spojenie ty
a viera. Z vonkajšieho pohľadu sa
zdá, ako by to spolu súviselo – formovala si sa práve na kresťanských akciách a dnes si moderátorkou katolíckej televízie LUX. Vidíš
v tom i ty sama nejakú spojitosť?
Je pravda, že prvé novinárske
a moderátorské skúsenosti som nadobudla práve cez rôzne kresťanské
akcie – či už cez moderovanie Kvetného víkendu a diecéznych plesov,
alebo cez vysielanie v Rádiu Lumen
a písanie reportáží do časopisu
AHA!. Teraz pracujem v Televízii
LUX, kde som v podstate od jej
vzniku. Bola to pre mňa výzva stáť
pri zrode televízie, ktorá má veľký
význam a poslanie na našom mediálnom trhu. Za tieto skúsenosti som
veľmi vďačná.

Práca novinára je nepopierateľne
náročná. Ale je také i štúdium tohto odboru? Ty si si k nemu pridala
i teológiu...
Všetko závisí od toho, aký má študent vzťah k štúdiu. Ak ho to naozaj
baví, má túžbu sa v tom neustále
zdokonaľovať cez prax a ďalšie štúdium. Popri štúdiu žurnalistiky som
cítila, že pokiaľ sa chcem seriózne
venovať aj aktuálnym témam, ktoré
majú s náboženstvom veľa spoločné,
musím si doplniť svoje vzdelanie aj
o túto oblasť, aby som sa vedela
fundovane postaviť k jednotlivým
otázkam. Preto som sa rozhodla
študovať teológiu.

Aký postoj mala k tvojim žurnalistickým ambíciám rodina?
Moja rodina videla, že ma štúdium
a práca v médiách veľmi baví a podporovali ma v tom. A stále podporujú. Sú zároveň aj najväčšími kon-
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Médiá dnes vládnu svetu. Okrem
dobra, ktoré dokážu priniesť, môžu človeka aj ľahko zmanipulovať.
Na čo by si diváci (poslucháči, čitatelia, používatelia internetu)
mali pri sledovaní médií dávať najväčší pozor?
Netreba brať informácie, ktoré
v médiách odznejú, ako pravdivé a
neskreslené. Je veľa techník, ktorými nás médiá dokážu zmanipulovať.
Dôležité je riadiť sa svojím vlastným úsudkom a nenechať sa ovplyvňovať názormi hocikoho len preto,
že vystúpil v televízii, alebo sa vyjadril v novinách.
Televízia LUX chce byť alternatívou k súčasným slovenským televíziám. Čím konkrétne sa snažíš divákov osloviť v reláciách, ktoré
moderuješ?
Vo svojich reláciách sa snažím venovať témam, ktoré sú aktuálne
a momentálne rezonujú v spoločnosti. Myslím si, že veriaci by mal
vedieť aj argumentačne obstáť

v diskusii a vedieť sa zorientovať
v témach, ktoré sú aktuálne. Toto
chcem odovzdať cez moje relácie.

Okrem toho, že sa sama angažuješ
v mediálnej oblasti, pomáhaš ako
členka predsedníctva Networku
Slovakia (Spoločenstva katolíckych
žurnalistov) získavať odborné skúsenosti mladým či amatérskym
novinárom. Ako sa ľudia môžu stať
členmi tohto združenia? Aké sú
výhody členstva?
Členom Networku Slovakia sa môže
stať každý, kto je mediálne činný –
či už ako redaktor, alebo fotograf
(napr. aj farského časopisu). Je potrebné poslať životopis, ukážku svojej tvorby a odporučenie zodpovedného človeka z redakcie. Potom na
zasadnutí rady schválime jeho členstvo a vystavíme novinársky preukaz. Všetky potrebné informácie
na
stránke
nájdu
čitatelia
www.networkslovakia.sk.
Pôsobíš v médiu, ktoré má celoslovenský rozmer. Myslíš si, že aj
menšie mediálne produkty, naprí-

Janka s bratom Jankom
klad farské časopisy, majú nejaký
význam?
Farské časopisy určite majú význam, to si uvedomujeme aj
v Networku Slovakia. Snažíme sa ich
podporovať cez praktické semináre,
ktoré ponúkame ich tvorcom. Chceme dať aj redaktorom farských časopisov status novinárov, lebo naozaj robia prácu, ktorá sa musí riadiť
novinárskymi
zásadami
a postupmi. Treba len, aby bolo aj
v ich záujme zdokonaľovať sa, a tak
kvalitatívne posúvať svoj farský časopis smerom dopredu.

Dnes na slovíčko

Na televíznej obrazovke vidíme už
len finálny produkt tvojej prípravy
na vysielanie. Môžeš prezradiť, čo
všetko tomu predchádza?
V prvom rade chcem povedať, že na
relácii sa nepodieľam sama. Sme
celý tím - od produkčného cez vizážistky až po kameramanov, strihačov a zvukárov, ktorých na obrazovke nie je vidno. Čo sa týka mojich
príprav na reláciu, začína to výberom témy a hostí, pokračuje naštudovaním témy a prípravou príspevkov a potom nasleduje samotné
moderovanie relácie. A patrí k tomu
ešte aj výber oblečenia a líčenie. To
je kolobeh, ktorý zažívam týždeň čo
týždeň, niekedy aj cez víkend.
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Čo je tvojím žurnalistickým snom?
Je TV LUX miestom, kde by si
chcela zostať?
Momentálne som v TV LUX veľmi
spokojná, pretože tam uplatňujem
vedomosti aj zo žurnalistiky, aj
z teológie. Ale určite to nie je miesto, kde by som chcela už natrvalo
zostať. Cítim, že vždy je možnosť
posunúť sa ďalej, do inej oblasti
a inde sa rozvíjať. Možno aj
v zahraničí. Verím, že Pán Boh má
so mnou ešte nejaké plány.
Za rozhovor ďakuje Petra Humajová
Foto: Archív Janky Grešnerovej
a ziwhat.sk
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Veď je to napísané v novinách...

Téma
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„Veď je to napísané v novinách, aj v televízii o tom hovorili... To je určite pravda!“ S takýmto tvrdením sa stretol pravdepodobne každý
z nás. Je to však skutočne tak? Servírujú nám médiá vždy pravdivý obraz skutočnosti?
Tlač, rozhlas, televízia... S prostriedkami masovej komunikácie sa
stretávame denne. Život bez nich je
už sotva možný. Ak ich človek nesleduje, nie je v obraze. A súčasný
človek chce byť v obraze. Chce byť
informovaný, rozhľadený, budiť dojem vzdelanosti. A keďže jednou
z hlavných úloh médií je informovať, najjednoduchšou možnosťou je
zvoliť si jedno z nich. Ale aj mediálne produkty robia len ľudia... A tak
niekedy nevedomky, často však aj
úmyselne, dochádza k zastieraniu
reality prostredníctvom manipulácie.
Čo je manipulácia?
Ak by sme mali definovať slovo manipulácia, mohli by sme spolu
s odborníkmi na problematiku teórie
žurnalistiky, profesormi Zasępom
a Olekšákom, povedať: je to metóda odovzdávania neprávd a poloprávd. A hoci by médiá mali byť
nástrojom dialógu a odovzdávania
pravdivých informácií, často dochádza k opaku. Informácie sa premlčia, alebo sa vyberú len plánovito.
Pre obyčajného príjemcu je potom
veľmi ťažké odlíšiť informáciu od
manipulácie. A to sa dá ľahko zneužiť.
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Prostriedky manipulácie
Vo svojej knihe Etika v žurnalistike
rozlišujú Tadeusz Zasępa, Peter
Olekšák a Imrich Gazda štyri prostriedky manipulácie. Prvým z nich
je stereotyp. Využíva tendenciu
psychiky človeka zovšeobecňovať

a jeho nechuť overiť si informácie.
Mýtus predstavuje nejestvujúce
udalosti a javy ako nespochybniteľnú pravdu. Pletka odovzdáva neoverené informácie, ktoré škodia niekomu tretiemu. Kamufláž v sebe zahŕňa falošnú propagandu a politické
klamstvo, šíri dezinformácie.
Všetky tieto prostriedky manipulácie využívajú na manipulovanie človeka nielen slovo, ale ak sa dá, aj
obraz a hudbu. Vplývajú tak na podvedomie každého jedného z nás.
Techniky manipulácie
Predstavte si reklamu na akýkoľvek
produkt. Prací prostriedok zanechá
bielizeň dokonalú a bez škvŕn, chuť
nového jogurtu bude úžasne jemná
a špirála zdvojnásobí objem vašich
rias. Žiadne negatívum, samé pozitíva. Táto technika manipulácie sa
nazýva fragmentácia. Sústredí sa na
dobré vlastnosti vybraného produktu tak výrazne, že zámerne úplne
zatieni jeho slabé stránky. Nestalo
sa niekedy, že ste už aj vy sami
„naleteli“?
Odovzdať informácie rýchlo, musíme byť prví! To je cieľom mnohých

Ďalšiu z techník mediálnej manipulácie možno spozorovať v predvolebných kampaniach. Politici ukazujú samých seba v čo najlepšom
svetle a voličov si „kupujú“ početnými prísľubmi. Táto technika sa
nazýva ingraciácia (vtieranie sa)
a podliehajú jej najmä naivní ľudia,
ktorí trpia komplexmi, prípadne
ľudia, ktorí sa podceňujú.
Klišé znamená výberový prístup
k určitým informáciám. Táto technika sa u nás používala napr. po roku
1989 vo vzťahu Cirkvi. Spoločnosť
sa stavala proti návratu katechézy
do škôl (vraj vypuknú náboženské
konflikty) či proti pastoračnému
pôsobeniu v armáde (budú narušené
zásady tolerancie a pluralizmu).

Spravodlivé by pritom bolo celkové
a vyčerpávajúce predstavenie konkrétnej záležitosti. Ale tomu sa klišé vyhýba.
Manipulovať sa dá rôznymi ďalšími
spôsobmi. Prostredníctvom sugescie
(dôležitú úlohu tu zohrávajú rôzne
heslá), manipuláciou podvedomím
(pôsobenie na zmysly človeka –
hlavne zrak a sluch), dezinformáciou spoločnosti (vovádzaním spoločnosti do omylu, napr. informačným šumom – naraz sa vysiela mnoho protikladných informácií, čo vedie k ich nepochopeniu), systémom
vytvárania nepriateľa (médiá sú
schopné vytvoriť novú skutočnosť),
informačných otrávením (dôležité
veci sa ukazujú ako málo hodnotné
a naopak) či prostredníctvom systému S – M – S (senzácia – muzika –
sex, týmito troma vecami sa vo vedomí človeka dá dosiahnuť veľa).
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Téma

súčasných médií. Podľa autorov Etiky v žurnalistike nová informácia
odpútava pozornosť od starej ako
nehodnotnej. Vzniká tu priestor na
manipuláciu. Príjemcovia sú zasypávaní novými a novými údajmi, čím
sa u nich znižuje citlivosť i schopnosť o prijímaných faktoch hlbšie
premýšľať. Táto technika manipulácie sa nazýva neodkladnosť v informovaní.

Nech nás však povzbudia slová Zbigniewa Nęckého: „Človek vychovávaný k správnemu používaniu tlače,
filmu, rozhlasu i televízie (dnes aj
internetu) bude schopný uchrániť sa
pred negatívnymi dôsledkami manipulácie. Okrem negatívneho vplyvu
médií jestvuje aj ich pozitívny aspekt.“
Cirkev sa snaží čerpať práve z toho.
Médiá nezatracovať, ale pochopiť.
Využiť ako nové prostriedky evanjelizácie. Ak budeme s médiami zaobchádzať správne – pri ich tvorení
i vnímaní, obeťami manipulácie sa
len tak ľahko nestaneme.
Pripravila: Petra Humajová
Použitá literatúra: Zasępa, T. –
Olekšák, P. – Gazda, I.: Etika
v žurnalistike
obrázky: internet
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Skauti opäť zdolali zamrznutý Kľak

Aktuálne
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Zavčas rána 28. decembra sa skupina tridsiatich šiestich skautov zo 14. zboru v Prievidzi
vydala na už tradičný zimný výstup na Kľak.
Objednaným autobusom sa z Prievidze spoločne odviezli do Fačkovského sedla a odtiaľ
pokračovali pešo po turistickom chodníku.
Poldenný výlet absolvovali s elánom a dobrou
náladou.
TK KBS (J. Masárová), foto: M. Suvák

Malí koledníci pomohli núdznym v Afrike
Štyridsať detí z našej farnosti sa zapojilo do 16. ročníka koledníckej akcie
Dobrá novina. S krátkym programom navštívili približne 45 príbytkov. Tri
skupinky detí z farského kostola vykoledovali spolu 1362,25 eur a tri skupinky od piaristov spolu 2304,62 eur. Naši farníci teda podporili rozvojové
projekty sumou viac ako 3666,87 eur. Vyzbierané prostriedky budú použité pre núdznych v Afrike, ktorí žijú v podmienkach extrémnej chudoby.
Podrobnejšie projekty 16. ročníka Dobrej noviny predstavíme v budúcom
čísle Bartolomeja.
-av-

Vianoce na mieste, kde je nádej najväčším darom
Vďaka mojej práci lekára na oddelení dlhodobo chorých mám možnosť
vidieť mnohé veci z iného uhla, odlišného od bežného pohľadu na svet.
Poučená ľudskými príbehmi vidím zrazu lásku, čas, rodinu i Vianoce
inak. Síce som počas vianočného trojdnia nemala službu, no „vianočno“
na našom oddelení (rovnako ako všade okolo nás) vládlo už dlhší čas
pred sviatkami. A panuje aj počas nasledovných dní.
Mnohí z našich pacientov kvôli demencii, poruchám vedomia alebo
mozgovým príhodám nevedia, aký
je deň, netušia, kto sú, kto sme my,
kde sú. Nevedia, čo sú to Vianoce.
Potrebujú len kontakt, ľudské teplo,
kúsok pozornosti, nakŕmiť.
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Pani Anna
Pani Anna je úplne tichučká. Počas
dvoch týždňov, čo je u nás, nepovedala jediné slovo. Sedí alebo leží
presne tak, ako ju zanechali ošetrovatelia. Takmer sa nehýbe, iba sa
neustále hrá s vlastnými rukami.

Možno by sa modlila ruženec, keby
to vedela. Celkom by mi to k nej
sedelo.
Príbuzní si ju nechcú vziať domov.
Ani na Vianoce. Už nikdy. Priniesli
jej malý vianočný stromček. Stále
premýšľam, či v tom mám vidieť
iróniu, alebo predsa len aspoň kúsok
lásky.
Zásadne sa s ľuďmi ako pani Anna
rozprávam, hoci viem, že nebudú
odpovedať. Nikdy totiž presne nevieme, či nás vnímajú. Možno aj tí
najtichší z nich majú svoje vlastné
Vianoce.

Pán Ján
Pán Ján. Zo zdravého pracujúceho
chlapa choroba za tri mesiace spravila trosku. Len ležiaci, s množstvom rán, ale s jasnou mysľou.
Pred sviatkami sa s nami nenápadne
delil so svojím snom. Ísť domov,
aspoň na chvíľku.
Starostlivá manželka a syn ho neopustili. Nevyhrážajú sa, nežiadajú,

iba slušne prosia. Či by sa nedalo.
Že doma nebol tri mesiace, že dajú
naňho pozor, že sa postarajú a urobia čokoľvek. Tentoraz sa túžba dá
splniť.
Mohli sme ho pustiť iba na dvanásť
hodín. Vrátil sa rovnaký a súčasne
úplne iný človek. Pomedzi bolesť
a všetku nedôstojnosť ležiaceho
človeka presvitajú jasné lúče slnka.
27. decembra spravil niekoľko prvých krokov. Mal ďalšie Vianoce.
Vraciam sa po sviatkoch do práce.
Ráno, skôr ako sa prezlečiem, pozriem do počítača, kto z našich pacientov už slávi sviatky Doma. Tam,
kde Vianoce trvajú večne. Na stole
vo vyšetrovni sú položené tri správy
o úmrtí. Viac ako po bežnom víkende, ale nič výnimočné.
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Na povzbudenie

Pani Marta
O pani Martu som sa starala len počas posledných dvoch predvianočných dní. Mala diagnóz hádam na
päť životov.
V prvý deň mi rozprávala o svojich
deťoch, ako jej chýbajú a ako veľmi
by chcela ísť domov. („Domov“ je
u nás najviac skloňované slovo.)
Žiadala odo mňa sľub, že na Vianoce
bude môcť odísť. Bol 22. december
a ja som jej nemohla klamať. Plakala. Úplne som jej rozumela.
Vrátila som sa k nej poobede. Usmievala sa a povedala mi, že už jej
nevadí pobyt v nemocnici. Príde syn
s rodinou. Budú Vianoce.
Na druhý deň sa jej stav výrazne
zhoršil. Absolvovala niekoľko vyšetrení, zmenili sme jej liečbu, na
chvíľku to pomohlo. No človek nemusí mať roky praxe, aby vedel, že
lepšie už nebude. Na Božie narodenie odišla tam, kde sú večné Vianoce. Už je Doma.

Vstupujem späť do reality. Nás, lekárov a ošetrovateľov, čaká práca.
Pacientov ďalšie dni boja o život,
dôstojnosť a kúsok nádeje. Pracujem na mieste, kde sa zdanlivá láska často mení na nezáujem a odmietanie. Zároveň však vidím: pravá
láska premáha smrť.
Najväčším darom (a to nielen vianočným) pre našich pacientov je
nádej. V mysli mi znie hádam moja
najobľúbenejšia
pasáž
z Písma:
„Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú
v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo.“ (Iz 9,1)
(Z dôvodu zachovania lekárskeho
tajomstva boli mená a informácie
o zdravotnom stave pacientov zmenené.)
M. K., foto: internet
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Vianočný benefičný koncert

Piaristi
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Piaristická spojená škola každý rok usporadúva
v piaristickom Kostole Najsvätejšej Trojice vianočnú akadémiu. Je to pestrý program, ktorý pripravujú učitelia
spolu so žiakmi a študentmi piaristickej školy.
Výnimkou nemal byť ani tento ročník - až do chvíle, kým študentovi
gymnázia Jánovi Grešnerovi nenapadla myšlienka nielen vytvoriť
program na úrovni, ale aj pomôcť
tým, ktorí to potrebujú. Vianočný
benefičný koncert.

Program benefičného koncertu konaného 14. decembra 2010 v troch
predstaveniach (doobeda pre základnú školu a gymnázium, poobede
o 16:00 pre verejnosť) vytvorili žiaci
a študenti prievidzskej Piaristickej
spojenej školy v spolupráci
so spoločenstvom Piár. Finančne ich
podporili Nadácia SPP a firma Alfaplast.
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Počas benefičného koncertu sa publiku predstavili deti prvého až štvrtého ročníka základnej školy, študenti gymnázia, oba školské zbory
a kapela GodKnows. Svojimi hudobnými, tanečnými a hereckými kreáciami podporili myšlienku pomoci
smrteľne chorým deťom v hospici
Plamienok. Na tento účel sa im podarilo vyzbierať 628 €. Hoci žiaci
a študenti piaristickej školy vedia,
že zdravie chorým deťom nekúpia,

veria, že peniaze chorým deťom
umožnia aspoň stráviť čo najviac
chvíľ so svojimi najbližšími.

Detský hospic Plamienok je nezisková organizácia, ktorá ponúka pomoc
rodinám s nevyliečiteľne chorými
deťmi a umožňuje im stráviť chvíle,
ktoré im zostávajú, v kruhu svojich
blízkych (nie v zdravotných zariadeniach). Smrteľne choré deti a rodiny
navštevuje lekár, zdravotná sestra,
sociálny pracovník a hrový terapeut
hospicu. Všetky služby sú rodinám
poskytované bezplatne.

Text: Gabriela Poliaková
Foto: Peter Pikulík

Môj druhý pôrod
Svedectvo a úvaha o narodení kresťana

V decembri som bol po druhýkrát
svedkom narodenia človeka. Pôrod
každého z našich detí bol iný, ale
oba niesli niekoľko rovnakých znakov. Manželka mala veľké bolesti,
dieťatko hneď po narodení plakalo
a keď prestalo, začalo sa náramne
čudovať, až kým som ho nepoložil
k maminke, kde sa cítilo znovu v
bezpečí.
Pán Ježiš mohol povedať Nikodémovi, že ak chce vidieť Božie kráľovstvo (čiže mať vzťah s Bohom), musí
ísť do chrámu a tam sa modliť. Alebo mohol povedať: „Nikodém, ak
chceš vidieť Božie kráľovstvo, potrebuješ mať duchovný zrak“. Alebo
hocičo iné. Ale nič by tak nevyjadrilo Božiu túžbu byť naším rodičom,
ako práve obraz pôrodu. Toto prirovnanie zároveň vykresľuje, čo je
to za proces, čo to znamená stať sa
Božím dieťaťom.
Ako otec, ktorý videl pôrod svojich
dvoch detí, sa na tento proces pozerám asi takto: Uvedomiť si, že Boh
jestvuje, že je všade okolo mňa
a že ma stvoril, je ako byť v Jeho
lone. To však ešte nie je kresťanstvo, lebo dieťatko v mamičkinom
brušku ešte nepozná úsmev, pohľad
a opateru svojej mamy. Až keď mi
začne byť tesno vo svojej komfortnej zóne, vo svojom vlastnom svete
a začnem sa pýtať: „Môže mi dať

život niečo viac, môžem vidieť toho
Boha?“ - až potom začne pôrod.
A to musí byť naozaj zvláštne obdobie. Keď praskne moja bublina
predstáv o tom, čo je to život, všetko okolo sa začne otriasať a ja sa
vydám po úzkej ceste, ktorá vedie
do života (porov. Mt 7,14). A potom
ten plač. „To čo je? Odstrihli mi
prívod živín, čo so mnou bude, prečo je tu odrazu toľko svetla...?“
„A je to, som kresťanom!“ mnohí
skríknu radosťou, postavia sa na
nohy, ale nevedia behať. Nie. Keď
sa dieťatko narodí, nevie sa samo
hýbať. Musí sa najprv čudovať
a pozerať na svet svojimi krásnymi čistými očami. Potrebuje vidieť
tváre svojich rodičov, cítiť ich lásku, začať dýchať, sať prsia, ponoriť
sa do rodičovskej náruče, nechať sa
ockom alebo mamičkou prebaliť,
dostať injekciu a stále, stále sa čudovať.
Takže keď sa stanem kresťanom,
Boh ma porodí ako svoje dieťatko.
Nebudem hneď rozumieť, čo sa to
deje okolo mňa, ani neviem poriadne, čo mám robiť, len sa čudujem
a čudujem. Ani rozprávať s Bohom
sa neviem, len začínam rozpoznávať
jeho hlas medzi ostatnými hlasmi.
A často sa stane, že niečo zbabrem
a nedokážem sa sám očistiť. Potrebujem Otca a Mamu. Otec je Boh

Svedectvo

Raz prišiel za Ježišom jeden veriaci Žid. Bol kňaz a volal sa Nikodém
(porov. Jn 3,1-21). Pán Ježiš začal rozprávať Nikodémovi o tom, ako je
potrebné sa znovu narodiť. „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“ Nikodém mu vravel:
„Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz
vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“ Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť
do Božieho kráľovstva“. (Jn 3,3-5)
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a mamička je Cirkev. Častokrát plačem, lebo som hladný po Duchu Svätom a po Kristovi a potrebujem ho
prijímať v modlitbe, slove a Eucharistii. A tiež plačem, keď mi je zima. Preto ma Ocko musí obliecť do
svojho plášťa pomazania (porov.
1Jn 2, 18-29) a dať mi rukavičky
a čiapku, prilbu a pancier... (porov.
Ef 6, 14-17). Väčšinu času však strávim spánkom. To je čas, keď sa úplne oddávam opatere svojho Rodiča
a ležím v jeho náručí. Som ponorený
do „perinky“ jeho milosti, som ponorený na svätej omši, na chválach,
pri adorácii, osobnej modlitbe,
v škole, v práci, na ihrisku...
Je toho ešte veľa, čo bude Ocko so
mnou robiť, ale keď sa ním nechám
vychovávať, budem mať odrazu
„maličké“ dva rôčky, budem stáť na
vlastných, z diaľky rozpoznám, kto
je môj Otec a moja Mama. Budem
skákať a pobehovať a padať a vstávať, mnohí sa na mne pohoršia, čo
to robím, ale Ocko s Mamkou ma
budú držať za ruky a s láskou pozerať na svoje dieťatko. Pomaly začnem rozprávať, najprv len čudesné
pazvuky – nevýslovné vzdychy
(porov. Rim 8,26), ale postupom

času sa naučím používať reč svojich
Rodičov, budem sa s nimi môcť rozprávať, spoznám, čo všetko majú
pre mňa pripravené, a začnem pracovať na „vinici svojho Otca“ (porov. Jer 6,9). Ale to je už
ďalší príbeh. Dnes som ešte len Nikodémom, ktorý sa potrebuje druhýkrát narodiť.
Augustín Ugróczy
gustovclanok@gmail.com

Túžim po tebe
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„...Túžim po tebe...“ Tvár jej
zbledla, hrdlo zovrela úzkosť
a z trasúcich rúk jej vypadol zošit.
„Túžim po tebe...“ Slová ešte stále
videla pred očami. Mimovoľne sa
chytila stoličky a pomaly klesla na
posteľ.
Tak je to teda. Je zamilovaná. Jej
dcéra je zamilovaná. Nemo pozerala na otvorený zošit, z ktorého ticho
izby pretínali slová posledných viet
„Ešte stále počujem tie slová:
„Túžim po tebe...“ Som taká šťast-

ná. Je vôbec možné takýto cit neopätovať?“
Mĺkvo hľadela na zem. Minútu, päť
či viac? Sama nevedela. Jej zmätené srdce rýchlo tĺklo a v mysli jej
zneli myšlienky. „Nevychovali sme
ju snáď dobre? Vždy bola poslušná
a dobrá. Občas nezbedná a šibalská,
ale či snáď nie je každé dieťa také?
Raz poslušné, inokedy nie. Ale je
dobre vychovaná,“ presviedčala
samú seba. „Alebo...“ pochybnosti

jej opäť začali víriť hlavou. „Bola
v poslednom čase nejaká zvláštna.
Taká trochu... no... hm... uzavretá.
Či smutná? Nie, nie. Smutná nie,
veď jasne číta: Som taká šťastná...,
Takže zamilovaná. Ach Bože, veď je
ešte mladá! Ale ja v jej veku...
Hm,“ pokrútila hlavou...

Ubehol deň, dva, týždeň a Zuzka
stále viac času trávila v izbe.
„Nechaj ju, mamka, aspoň máme
v rodine študijný typ,“ doberal si
znepokojenú mamku tato, zatiaľ čo
zachraňoval pohár svojho obľúbeného pivka pred šermujúcimi rukami
malého Jurka. „Ach, tí muži! Nikdy
nič nechápu,“ pomyslela si zhovievavo mamka, no myšlienky jej nedali pokoja.
Nasledujúce ráno sa potichučky
vkradla do izby. Zuzka už bola
v škole, no svedomie sa ozývalo čoraz hlasnejšie. Váhavo, no nakoniec

Sobota bola ako každá iná. Zuzka
poupratovala, Janko zbehol na nákupy a malý Jurko sa tmolil s otcom
pri aute. Mamka umyla riad a akoby
ledva spoly vnímajúc, pritakala Zuzke, keď jej oznamovala, že sa
o hodinku vráti. No len čo sa dvere
zavreli, položila na stôl prichystaný
papierik: „Vybehla som kúpiť kávu.“
A už jej nebolo.
„Len či si ma nevšimne,“ hútala
v duchu, kradmo sledujúc kroky svojej dcéry. „A možno by som nemala,“ spomalila krok a takmer sa otočila späť. No nakoniec sa predsa len
rozhodla a opäť pridala do kroku.
„Ak to nie je poriadny chlapec, aspoň budem mať vo veciach jasno.“
Chodník sa mierne zatočil a vtom
Zuzku zbadala. Postávala pred kostolom a obzerala sa, akoby niekoho
hľadala. Mamka sa pristavila pri výklade a pozorujúc odraz v skle
s napätím sledovala očakávaného
mládenca. K Zuzke však pristúpilo
dievča a obe vošli do kostola. Mamka zneistela, no zvedavosť bola sil-

1/11

Príbeh

Veru je to tak. Zuzka jej vyrástla
pred očami tak, že sa ani nenazdala. Čas bežal veľmi rýchlo. Najprv
Zuzka, potom Janko a teraz malý
Jurko. Mala sa veru čo oháňať a ani
si nevšimla, ako čas letí. Ba ani teraz sa nenazdala, koľko času ubehlo. Rýchlo sa postavila, zavrela zošit
a vrátila ho na knihy, z ktorých ho
nechtiac zmietla prachovkou.
„Nevadí. Nič sa nedeje. Budem si ju
trošku viac všímať. Možno preháňam a všetko je inak.“

predsa rozhodne otvorila zošit na
posledných stranách. „Byť s ním je
také úžasné. Opäť som mohla cítiť
jeho prítomnosť a vnímať jeho slová.“ Rýchlo prebehla stranu očami
a zastavila sa pri posledných riadkoch. „Tak veľmi som dnes túžila
k nemu pristúpiť. No nemôžem.
Včera som to pokazila. Mala som sa
viac ovládať a nedať sa Jankou tak
vyprovokovať. Ale odčiním to. Pôjdem a poviem mu, že je mi to ľúto.
Ak v sobotu skôr poupratujem, do
tretej by som to mala stihnúť.“ Tu
sa slová končili. Mamka si nervózne
zahryzla do pery. „Takže zajtra
o tretej.“ Zošit vrátila do knihovničky, chvíľočku postála a kývnuc hlavou sa utvrdila vo svojom rozhodnutí.
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nejšia. Ticho vošla do kostola
a rozhliadla sa.
Pomaly sa začali schádzať ľudia.
Pohľadom hľadala dcéru, až kým jej
oči nespočinuli pri spovednici. Zrazu
začínala chápať. Mĺkvosť jej dcéry,
tiché hodiny v izbe a radostná žiara
v jej očiach po nedeľných sv. omšiach... Slová v zošite boli rozjímaním a ten, kto si získaval srdce jej
dcéry, bol Boh.
Niečo v jej vnútri ju začalo príjemné hriať. „Ako je to dávno!“ To príjemné ticho jej pripadalo tak vzdialené. „Ako dávno už takto nesedela?“ Sama nevedela. Pohľad jej skĺzol na malý papierik. „Pripravte
cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ (Mk 1,3). Slová ju zaujali,
a tak čítala ďalej. V duchu sa jej
vynoril obraz adventu a videla samú
seba ako mladé dievča. Ako rada
mávala advent! A ako sa potom tešila na polnočnú omšu, keď si všetci

tak srdečne stískali ruky a spoločne
sa tešili, že už nadišla tá významná
chvíľa, na ktorú sa celé štyri týždne
pripravovali! Sama nevedela, koľko
tam sedela. No keď sa vrátila domov, i ona mala v očiach tú krásnu
detskú žiaru.
V ten večer sa v pohľadoch matky
a dcéry odrážalo akési tajomné porozumenie. Ba prenieslo sa i do neskorého večerného šepotu oboch
rodičov. Zuzka zaspávala a ďakovala
Bohu za všetko. Za seba, rodičov, za
šťastie môcť milovať i byť milovaná. A ďakovala mu i za priateľské
žmurknutie oka, ktoré jej mamka
na druhý deň opätovala, keď sa,
tentoraz s otcom, vybrala na včerajšie „tajomné“ miesto stretnutia a
Jurko plačlivo protestoval, že musí
zostať doma. „Nechaj ich, Jurko,“
povedala mamina, „idú len kúpiť
kávu...“
Maťa F., foto: internet

Výročná správa Ružencového bratstva
sv. Bartolomeja vo farnosti Prievidza-mesto za rok 2010
Drahí ruženčiari, dovoľte mi, aby som Vás oboznámil s hodnotením našej činnosti za uplynulý rok 2010. Naše ružencové bratstvo je počtom
najväčšie v dekanáte.
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Ruženec je možné sa modliť troma
spôsobmi:
 Základnou formou je Živý ruženec, organizovaný v ružiach. Každá
ruža má 20 členov a každý sa modlí
jeden desiatok. Mesačne sa desiatky
obmieňajú.
 Svätý ruženec je forma modlenia vhodná pre starších a chorých,
ktorí sa nemôžu zúčastňovať stretnutí Živého ruženca a denne sa
modliť desiatok. Povinnosťou členov
je v priebehu týždňa pomodliť sa
všetky 4 ružence.

 Večný ruženec zaväzuje svojich
členov podľa nových stanov odmodliť sa všetky 4 ružence naraz 1x týždenne alebo mesačne vždy v tom
istom čase. Čas modlenia si môže
každý zvoliť.

V našom ružencovom bratstve sme
mali v r. 2010 44 ruží Živého ruženca. Z celkového počtu 44 ruží bolo
k 30. novembru 38 ruží úplných, 6
ruží bolo neúplných a chýbalo v nich
spolu 12 modliacich. Sú to tieto ruže: ruža č. 11, 20, 27, 31, 48 a 51.

Chcel by som sa Vám, vážení ruženčiari, vrelo poďakovať za Vašu modlitebnú aktivitu. Zvlášť moja vďaka
patrí horliteľom ruží, tzv. ružencovým matkám a otcom, na pleciach
ktorých spočíva starosť o pravidelnú
a dôslednú výmenu desiatkov i o
naplnenie počtu ruže. Máme aj dve
pôvodne mládežnícke ruže, ktoré
majú výrazne mladšiu zostavu. V
priebehu roka došlo k dvom výme-

K okrúhlym jubileám (50, 60, 70,
75, 80, 85, 90 a viac rokov života)
zasielame našim jubilujúcim členom
blahoželania ako prejav úcty a lásky
spoločenstva. V roku 2010 sme mali
130 jubilantov. Za členov ružencového bratstva sa slúžia sväté omše,
za živých členov každý druhý utorok
v mesiaci o 16:30 a za zosnulých
každý tretí utorok v mesiaci o
16:30.
Okrem základnej modlitby ruženca
podľa rozpisu ruže bratstvo zabezpečuje aj pravidelné predmodlievanie sa ruženca pred svätými omšami
doobeda (sv.omša o 12:00) a poobede (sv.omša o 16:30) a v nedeľu doobeda a večer (sv.omša o 9:00
a 18:00). Je veľmi žiaduce, aby sa
čím viac ruženčiarov prichádzalo
pred omšou modliť. Modlitbu zabezpečuje niekoľko našich obetavých
členiek, ktoré sa striedajú podľa
pravidelného rozpisu. V priebehu r.
2010 to boli: p. Bobušová, Dalmadyová, Gromová, Junasová, Kačincová, Ondrušková, Ing. Pogorielová,
A. Ševčíková, Šimkovičová, Švolíková a Takácsová. V priebehu roka
pribudli p. M.Ševčíková a Galeč-
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Ide o mierne zlepšenie oproti predošlému roku (7 neúplných ruží, 15
chýbajúcich). K uvedenému termínu
sme vykonali taktiež kontrolu evidencie ako prípravu pre reformu. V
ružiach evidujeme spolu 18 čestných členov, ktorí zostávajú členmi
bratstva bez záväzkov. Do Svätého
ruženca sme predbežne zaradili
troch členov. Niektorí z členov sú
takisto členmi Večného ruženca.
V rámci prvej etapy reformy ružencového bratstva sme vykonali k 30.
decembru 2010 novú evidenciu členov Večného ruženca. Podľa nových
stanov (pomodliť sa v stanovenú
hodinu všetky 4 ružence) sa prihlásilo 29 členov do Večného ruženca.
Títo budú nahlásení do dominikánskeho centra v Košiciach. V novom
roku by sme chceli pokračovať v
reforme ružencového bratstva
s dlhodobým cieľom dosiahnuť maximálnu účasť ruženčiarov na mesačných stretnutiach.

nám na poste horliteľa ruže. Rozlúčili sme sa s p. Jánom Málikom, dlhoročným horliteľom bratstva a ruže
38, ktorý odišiel do večnosti a ktorého nahradila p. Mgr. Kurbelová.
V ruži č. 44 pani Tomovičovú, ktorá
sa odsťahovala z mesta, nahradila
p. Záňová. V priebehu roka viacerí z
nás, ktorým sa naplnil čas pobytu tu
na zemi, odchádzajú tam, kde Pán
zotrie každú slzu, a tak je potrebné
stále ruže dopĺňať. Preto je potrebné, aby ružencovým matkám pomáhali aj ostatní členovia ruže tak,
aby všetky ruže mali podľa možnosti
vždy plný počet členov.
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ková. Zasluhujú si našu úctu a vďaku, keď obetujú svoj voľný čas na
túto aktivitu. Aspoň päťkrát do mesiaca, vždy na prvú sobotu, každý
utorok a tiež na mariánske sviatky
sa konajú Večeradlá modlitby s Pannou Máriou. Táto pobožnosť, ktorej
jadrom je takisto modlitba sv. ruženca, je medzi ruženčiarmi veľmi
obľúbená. Večeradlá viedli p. Galečková, Grolmusová, Gromová, Junasová, Málik, Ing. Pogorielová, Ing.
Pogorielov, A. Ševčíková, Takácsová. Ruženčiari pravidelne prichádzajú na prvonedeľné pobožnosti k najsvätejšej Sviatosti oltárnej. Potom
sa koná pravidelné mesačné stretnutie ruženčiarov.

Duchovná obnova ruženčiarov, už
15. ročník, sa konala ako dvojdňová
v termíne 23. a 24. júla (piatok a
sobota poobede) za účasti priemerne 200 veriacich z nášho ružencového bratstva, ale i z iných farností.
Konala sa rovnako ako v posledných
ročníkoch vo farskom kostole. Téma
duchovnej obnovy bola „Sedem
hlavných hriechov“. Exercitátorom
bol dp. PaedDr. ThLic. Marcel Puvák, prievidzský rodák, ktorý je známy ako moderátor televízie Noe
a je v pastorácii v Ostrave v Českej
republike. V sied-mich prednáškach
podrobne tému vysvetlil a aj odpovedal na otázky veriacich. Prednáš-

ky boli veľmi hodnotné a mali veľký
úspech u našich ruženčiarov
i u ostatných účastníkov. Na uskutočnení obnovy má najväčší podiel
Ing. Pogorielová, ako i kostolníci a
ďalší obetaví veriaci. Z obnovy sme
zabezpečili pre účastníkov CD zvukový záznam vo formáte MP3
i v klasickom formáte. Účastníci
prejavili o záznam veľký záujem,
spolu si ho kúpilo viac ako 50 účastníkov.
Z mimoprievidzských aktivít naši
ruženčiari chodievajú na pravidelné
krížové cesty do Nitrianskeho Pravna. Konajú sa každý posledný piatok v mesiaci a v pôstnom období
každý štvrtok. V uplynulom roku,
tak ako v predošlom, farský úrad
organizoval púť na fatimskú sobotu
na Starých Horách. Žiaľ, v niektorých prípadoch sa púť nekonala
pre nedostatočné obsadenie autobusu. Z rovnakého dôvodu sa neuskutočnila ani plánovaná púť na Hostýn. Preto sa púť do Marianky uskutočnila na dvakrát v mikro-buse,
ktorý má vo vlastníctve farský úrad.
Niektorí členovia bratstva sa tiež
zúčastnili aj na rôznych ďalších aktivítách (diecézne a celoslovenské
večeradlá s Pannou Máriou, Konferencia katolíckej charizmatickej
obnovy v Trnave a Brne a pod.).
Ponuka bola za uplynulý rok veľká,
ale napriek tomu Vás, milí ruženčiari, radi vyzývame viac využívať jednotlivé možnosti, ktoré sa Vám ponúkajú k duchovnému rastu.
Naše bratstvo má vlastné finančné
hospodárenie. Pokladňu aj za uplynulý rok obetavo viedla pani Gromová a príspevky sčitovali ďalší členovia finančnej komisie p. Andrisová a
p. Stanislav Šimkovič. Bratstvo objednáva časopis Svätý Ruženec, kto-

striedky pre upratovanie kostola.
Finančné plnenie za rok 2010 a návrh rozpočtu na rok 2011 budú
schválené zborom horliteľov po januárovom stretnutí.
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Na záver by som Vám chcel, drahí
ruženčiari, v novom roku 2011 zaželať veľa Božieho požehnania
a ochranu Matky Božej, pevné
zdravie a pokoj v rodinách.
Ing. Konstantin Pogorielov,
horliteľ Ružencového bratstva vo
farnosti sv. Bartolomeja Prievidzamesto, foto: archív RB

Novinár, ktorý sa nebál

Zo života svätých

rý sa poskytuje našim členom na
mesačnom stretnutí. Členovia pri
odbere časopisu dávajú svoj príspevok na činnosť bratstva, čo je náš
hlavný príjem. Osobitne dali finančné príspevky v r. 2010 ruža č. 1 – 9
€, ruža č. 3 – 20 €, ruža č. 22 – 40 €,
ruža č. 24 – 15 €, ruža č. 27 – 10 € ,
ruža č. 38 – 15 €, ruža č. 47 – 30 €
a ruža č. 53 – 10 €. Z Vašich príspevkov sme v roku 2010 poslali na misie
100 €, pre rádio Lumen 83 €, pre
televíziu Lux 83 € a pre prievidzskú
Charitu sv. Vincenta 166 €. Ďalej
poskytujeme finančné prostriedky
na kytice pri príležitosti sviatkov
našich kňazov a na čistiace pro-

Blahoslavený Nikolaus Gross
Každý novinár s kresťanským svetonázorom pravdepodobne vie, ku ktorému svätému sa utiekať. Sv. František Saleský (1567 – 1622), patrón žurnalistov, obranca
viery, tvorca letákov a takmer 6000 zachovaných listov
na obranu viery, má svoj sviatok 24. januára. Málokto
však tuší, že aj deň pred ním si Cirkev pripomína hrdinský život jedného z novinárov. Blahoslaveného Nikolausa Grossa.
Nikolaus Gross sa narodil 30. septembra 1898 v dedine Niederweningen v Nemecku. Hoci boli jeho rodičia chudobní, snažili sa deťom vštepiť do sŕdc pravú vieru. Nikolaus
hneď po skončení základnej školy
začal pracovať. Tri roky sa živil ako
hutník, päť rokov ako baník. Keďže
však túžil po vzdelaní, navštevoval
večerné kurzy, a tak rozširoval svoj
obzor.
Kresťanská solidarita
Nikolaus rýchlo dospel k presvedčeniu, že problémy nespravodlivosti
a nerovnosti v spoločnosti môže vyriešiť iba solidarita kresťanov s ľuď-

mi, ktorí sú na tom horšie ako oni
sami. Začal sa angažovať v rôznych
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spolkoch a spolupracovať pri vydávaní časopisu Baník v Essene. V roku
1926 sa stal šéfredaktorom najvýznamnejších novín kresťanských robotníkov
v Západnom
Nemecku
Westdeutsche Arbeiterzeitung. Vychádzali v náklade takmer dvestotisíc kusov.
Šťastné manželstvo
Ešte v roku 1923 sa Nikolaus oženil
s Elizabeth Kochovou, svojou láskou
z čias detstva. Ich manželstvo bolo
veľmi šťastné. Narodilo sa im sedem
detí, ktoré manželia vychovávali
zodpovedne a s láskou. V roku 1930
sa presťahovali do Kolína. Na oblohe sa však začali zjavovať prvé mraky.
Tiene nacizmu
V tridsiatych rokoch začal v Nemecku získavať čoraz väčšiu moc
Hitler na čele nacistickej strany.
Nikolaus Gross sa od začiatku otvorene a jasne staval proti jeho ideológii. Častoval nacizmus prívlastkami ako „politicky nezrelý“ či
„smrteľný nepriateľ súčasného štátu“. Vyzýval robotníkov k bdelosti.
Jeho denník sa tak začal boriť
s čoraz väčšími problémami, až bol
v roku 1938 oficiálne zakázaný.
Robiť, čo sa dá
Nikolaus sa napriek všetkému nevzdával. Publikoval brožúry zamerané proti nacizmu a takisto sa pridal
k hnutiu odporu proti Hitlerovi. Čoskoro sa jeho meno ocitlo na tzv.
čiernej listine. Priatelia ho upozorňovali na fakt, že má rodinu a mal
by s tým prestať, no on im na ich
námietky odpovedal: „Ak nie sme
dnes pripravení riskovať život, ako
sa raz dokážeme ospravedlniť pred
Bohom?“
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Radšej smrť ako mlčanie
Nebojácnosť Nikolausa Grossa sa
rýchlo stala tŕňom v oku nemeckých
nacistov. V roku 1944, po neúspešnom atentáte na Hitlera, s ktorým
nemal Nikolaus nič spoločné, bol
odvážny novinár uväznený a mučený
na viacerých miestach v Nemecku.
Nakoniec ho odsúdili na trest smrti.
Pár dní pred smrťou mu dovolili
stretnúť sa na chvíľu s manželkou.
Adresoval jej tieto slová: „Dovidenia v lepšom svete. V nebi budem
môcť pre teba a deti urobiť viac
ako na tomto svete.“ 23. januára
1945 ho vo väzení v Berlíne obesili
a jeho telo spálili. Rodine sa to ani
nenamáhali oznámiť.

Pápež Ján Pavol II. blahorečil Nikolausa Grossa v roku 2001. Osobnosť
toho veľkého človeka zhodnotil týmito slovami: „Odvážne sa chopil
pera, aby bránil dôstojnosť človeka.
Veľmi miloval svoju ženu a deti, ale
vnútorné puto s vlastnou rodinou ho
nenechalo zriecť sa Krista a jeho
Cirkvi. Pre svoje presvedčenie musel zahynúť na popravisku, ale zároveň práve preň sa pred ním otvorili
brány nebies.“
Pripravila: Petra Humajová
Životopisné údaje: Ż. Podłejski:
Soľ zeme a svetlo sveta 6;
www.vatican.va
obrázky: internet

Liturgické okienko

23. január 2011 – 3. nedeľa cez rok A
Č1 - Veď jeho ťažké jarmo ... lámeš ako v dňoch Madiánu.
Iz 8, 23b-9,3
R - Pán je moje svetlo a moja spása.
Ž 27
Č2 - Je Kristus rozdelený? Vari bol Pavol za vás ukrižovaný? Alebo
v Pavlovom mene ste boli pokrstení?
1Kor1,10-13
Ev - Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. Opustil
Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum... Od tej chvíle
začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“
Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona
a Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora, boli totiž rybármi. I povedal im:
„Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete
a išli za ním... A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal
evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi
ľudom.
Mt 4, 12-23
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Liturgické okienko

16. január 2011 – 2. nedeľa cez rok A
Č1 - Služobníkom si mi, Izraelom, tebou sa chcem osláviť.
Iz 49,3.5-6
R - Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.
Ž 40, 2-10
Č2 - Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.
1Kor 1, 1-3
Ev - Keď na druhý deň videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží
Baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril: Po
mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja...“ Ján vydal
svedectvo: „Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba
a spočinul na ňom. Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť
vodou, mi povedal: Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to
je ten, čo krstí Duchom Svätým. A ja som to videl a vydávam svedectvo, že
toto je Boží Syn.“
Jn 1, 29-34

30. január 2011 – 4. nedeľa cez rok A
Č1 - Hľadajte Pána, všetci pokorní zeme...
Sof 2,3.3,12
R - Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Ž 146
Č2 - Ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych...
1Kor 1,26-31
Ev - Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci, otvoril ústa a učil ich. „Blahoslavení chudobní
v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení
lační a smädní, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni
dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi... Radujte
sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“
Mt 5,1-12a
Pripravila A. Karaková
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Štatistika za rok 2010
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vo farnosti sv. Bartolomeja, Prievidza – mesto
Sviatosť krstu
Spolu v r. 2008: 108, 2009: 111
z toho - chlapcov
- dievčat

Štatistika

Deti do 1. roku

132
67
65
108

Od 1. do 7. roku
Od 7. do 18. roku
Od 18 roku

7
10
7

Konvertoval

0

Rodičia - cirkevne sobášení

65

- len civilne sobášení

24

- druh a družka

40

Slobodná matka
Sviatosť manželstva

2
Prievidza – mesto

Spolu v r. 2008: 35, 2009: 45

41

Katolík s katolíkom
Katolík s kresťanom
Katolík s nepokrsteným

37
1
3

Slobodný + slobodná

31

Slobodný + rozvedená, vdova

4

Obaja vdovci
Sviatosť birmovania
Spolu: 2008: 97, 2009: 92
z toho - chlapcov
- dievčat
Pohreby
Spolu v r. 2008: 161, 2009: 145
z toho - muži
- ženy
Do 30 rokov (vrátane)
Od 31 - 60 rokov (vrátane)
Nad 60 rokov
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Prievidza – mesto

0
Prievidza – mesto
40
14
26
Prievidza – mesto
164
73
91
2
27
135

Zaopatrených

98

Nezaopatrených

66

Nepokrstení

0

Vývoj príjmov a výdavkov farnosti
Celkové príjmy a výdavky vo farnosti očistené od mimoriadnych stavebných
nákladov a príjmov z predaja majetku a dotácií použitých na generálnu
opravu fasády farského kostola.
príjmy ( €,-)

výdavky (€,-)

Zbierky
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Prehľad vyhlásených zbierok na kalendárny rok 2011
p.č. Dátum zbierky
1
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06.01.2011

Účel zbierky

Miesto odosielania
zbierky
RKFÚ Prievidza - mesto

Na výstavbu vykurovania
farského kostola
2 13.02.2011
Farská ofera
RKFÚ Prievidza - mesto
3 13.03.2011
Charita – jar
RKC-BÚBB – Prievidza
4 20.03.2011
Farská ofera
RKFÚ Prievidza - mesto
5 17.04.2011
Na mládež
RKC-BÚBB
6 22.04.2011
Na Boží hrob
RKC-BÚBB – Svätá Zem
7 23.04.2011
Na Jeruzalem
RKC-BÚBB – Svätá Zem
8 23.-24.04.2011
Na výstavbu vykurovania
RKFÚ Prievidza - mesto
farského kostola
9 15.05.2011
Na seminár – jar
RKC-BÚBB
10 22.05.2011
Farská ofera
RKFÚ Prievidza - mesto
11 05.06.2011
Masmédiá
RKC-BÚBB
12 12.06.2011
Farská ofera
RKFÚ Prievidza - mesto
13 29.06.2011
Halier sv. Petra
RKC-BÚBB – Rím
14 17.07.2011
Farská ofera
RKFÚ Prievidza - mesto
15 13.-14.08.2011
Na výstavbu vykurovania
RKFÚ Prievidza - mesto
farského kostola
16 18.09.2011
Farská ofera
RKFÚ Prievidza - mesto
17 16.10.2011
Farská ofera
RKFÚ Prievidza - mesto
18 23.10.2011
Na misie
RKC-BÚBB
19 06.11.2011
Na seminár – jeseň
RKC-BÚBB
20 13.11.2011
Farská ofera
RKFÚ Prievidza - mesto
21 28.11.2011
Charita – jeseň
RKC-BÚBB – Prievidza
22 24.-25.12.2011
Na výstavbu vykurovania
RKFÚ Prievidza - mesto
farského kostola
Vysvetlivky: RKC-BÚBB – Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Banská Bystrica
RKFÚ – Rímskokatolícky farský úrad

Farská kronika

Farská kronika
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22

od 26. novembra 2010
do 25. decembra 2010
Do farského spoločenstva sme
sviatosťou krstu prijali:
Nela Cangárová
Cynthia Kroková
Marek Pavlíček
Melánia Pešanová
Damián Baláž
Sára-Helena Beňovičová
Oliver-Marko Lauro
Janka Pavlíková
Mikuláš Weiss
Blahoželáme k prijatiu
sviatosti manželstva:
Ladislav Csicsay a Eva Zsákovics
Branislav Greguš a Tatiana Dobošová
S kresťanskou nádejou na stretnutie
vo večnosti sme sa rozlúčili
so zomrelými:
Anna Tručková, 83 r.
Pavlína Pažická, 99 r.
Terézia Kapustová, 76 r.
Ján Popovič, 64 r.
Ľubor Šiška, 71 r.
Ing. Nadežda Štefková, 33 r.
Paľko Semančík, 5 r.
Terézia Cabalová, 64 r.
Mgr. Danka Vajdová, 51 r.
Květoslava Šturcelová, 65 r.
Dominik Kurbel, 74 r.
Anna Čičmancová, 82 r.
František Babušík, 58 r.
Františka Bučková, 88 r.
Ján Spodný, 75 r.
Žofia Pavelková, 84 r.
Emília Pauerová, 79 r.
Katarína Školnová, 54 r.
Margita Krajčovičová, 80 r.
Anton Maholanyi, 71 r.
Ján Prokop, 78 r.
Gustáv Bôc, 70 r.
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Roznášanie Betlehemského svetla
23. december 2010, Zariadenie pre seniorov a Mestský úrad v Prievidzi

Jasličková pobožnosť
25. december 2010, Farský kostol sv. Bartolomeja

Vysielanie koledníkov Dobrej noviny
Farský kostol sv. Bartolomeja a Kostol Najsvätejšej Trojice

Zimný výstup na Kľak
28. december 2010

Silvester pre všetkých
31. december 2010 / 1. január 2011, SOŠ hotelových služieb a obchodu

