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The Way
Piaristická spojená škola F. Hanáka, 7. - 9. február 2014
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My, „normálni“, verzus farári a mníšky
Spomínam si na jednu kaukazskú expedíciu na najvyšší vrch Európy Elbrus (5642 m). Jedným z najkrajších špecifík tejto dovolenky bola dvojtýždňová prítomnosť neveriaceho sveta v mojom živote.
Keď žijete v takomto nenormálnom
priestore, žiada sa vám relaxovať
sem-tam aj v tom „normálnom“,
ktorý potom poslúži ako kompenzácia, kontakt s realitou, objektivizácia, spätná väzba...
Presvedčením mnohých ľudí je, že
Cirkev tvoria farári a mníšky, biskupi, príp. kostolníci a miništranti.
Teda viac-menej tí, ktorí sa mocú
okolo kostola a nosia sukňu. Do Cirkvi však patria všetci pokrstení, ba
čo viac, istým spôsobom aj tí, ktorí
do nej úprimne chcú patriť.
Winston Churchil raz povedal: „Štát
sme my!“ Toto číslo nášho časopisu
chce povedať: „Cirkev sme my, farnosť sme my!“
Druhý vatikánsky koncil (1962 1965) dal červenú klerikalizmu (náboženskému zasahovaniu do občianskeho politického života a myslenia)
a paternalizmu (nadradená osoba
najlepšie vie, čo je pre podriadenú
najlepšie – ja som farár, kto je
viac?). Nemajú však tieto (akože
minulé) spôsoby zelenú v praxi niektorých cirkevných funkcionárov na
Slovensku? Čo mohol mať na mysli
kardinál Martini, keď povedal, že
Cirkev je 200 rokov pozadu?
Mať účasť na dianí a fungovaní Cirkvi, resp. farnosti, znamená mať
okrem iného aj zodpovednosť. A tej
sa neraz bojíme. Nemáme byť len
pasívnymi konzumentmi, ale spolutvorcami. Áno, pohodlnejšie je byť
kritizujúcim pozorovateľom... Ale je
to tá správna voľba? Čo si vyberieme?

Úvodník

Keďže som vieru prijal s materským
mliekom, vyrástol som v ortodoxnej
katolíckej rodine, po maturite necelý rôčik na fare s nálepkou „budúci
bohoslovec“, od devätnástich rokov
zavretý „v zlatej klietke“ s názvom
Kňazský seminár (kde sme boli všetci veriaci) a od dvadsiatich piatich
rokov pracujúci, bývajúci a žijúci vo
výlučne veriacom prostredí, stretnutie s neveriacimi bolo inšpiratívne, obohacujúce, pozitívne stigmatizujúce a prospešné aj pre moje
kňazstvo. Navyše - milujem kontrasty v prírode aj v živote. A na Kaukaze som zažil stret sveta veriaceho s
„normálnym“.
Naša dvadsaťšesťčlenná výprava pozostávala zo štyroch kňazov a ďalších šiestich hlboko veriacich (ženatých aj slobodných) mužov aj žien, s
ktorými sme spoločne každý deň
slávili sv. omšu. Okrem nás tam boli
aj športovci, horali a turisti, ktorí
v živote v kostole neboli a jakživ
nevideli kňaza naživo. Takí „normálni“.
Keďže my sme sa tiež snažili byť
normálni, rýchlo sme sa spriatelili
a vznikali úsmevné príhody. Napr.
s oslovením „svätí muži“ (keby to
tak bola pravda!) či keď sa ma jeden bývalý reprezentant - kajakár s rozpak-mi opýtal, či my môžeme
piť aj pivo.
Predstavy o nás sú však často nereálne i medzi veriacimi. Počas jednej
návštevy sa ma farníci spýtali, či
máme mikrovlnku. A skutočný pôvod
má aj rozčarovanie prvolavicovej
babky, keď zistila, že aj pán kaplán
chodievajú na potrebu, napriek tomu, že nosia sukňu.
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Michal Lajcha, kaplán
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Manželstvo nech majú všetci v úcte

Aktuálne
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Vo februári na Slovensku opäť prebiehal Národný týždeň manželstva,
do ktorého sa zapojila aj naša farnosť. Vo štvrtok večer 13. 2. 2014 mali veriaci možnosť zúčastniť sa na slávnostnej svätej omši v piaristickom
kostole, ktorej súčasťou bola obnova manželských sľubov.
Sv. omši predchádzalo krátke čítanie pápežského dokumentu o rodine
a následne adorácia za manželov
a rodiny. Po svätej omši nasledovalo
agapé z obetných darov, ktoré priniesli rodiny. Svätú omšu celebroval
páter Ján Hríb, SchP a homíliu predniesol pán kaplán Michal Lajcha.
Slávnosť oživili piesne spevokolu
Rosnička pod vedením p. uč. Luermannovej. Adoráciu sprevádzal spevokol z farského kostola pod vedením Marty Orlíkovej.
Na osobné postrehy a pocity z tohto
slávnostného večera sme sa opýtali
niektorých zúčastnených veriacich:
Starší manželský pár: Veľmi sa nám
páčila svätá omša s množstvom pekných a úprimných myšlienok. Príklad
o manželskom trojuholníku, ktorý
jediný je v manželstve dovolený,
pretože zahŕňa v sebe muža, ženu
a samotného Boha, je základom
o poznaní podstaty manželstva. Bola
to pekná slávnosť, myslíme si však,
že v budúcnosti by sa mohli pri odo-

vzdávaní obetných darov zúčastniť
aj starší manželia, pretože práve
oni sú pre tých mladších povzbudením.
Manželský pár v strednom veku:
Sme radi, že uprostred Cirkvi môžeme nachádzať posilu pre náš manželský a rodinný život. Zaujali nás
myšlienky bl. Jána Pavla II.
a súhlasíme so slovami pána kaplána, že by bolo potrebné v budúcnosti vytvoriť v našej farnosti priestor pre katechézy manželov
a rodičov. Svätá omša bola výnimočná nielen svojou dĺžkou, ale určite
aj obsahom s nezabudnuteľným
a originálnym prejavom pána kaplána.
Mamička s malým synom: Na slávnosť som prišla bez manžela, ktorý
sa jej nemohol zúčastniť, lebo pracuje. Spolu s nami sú tu však naši
rodičia, ktorí si tiež obnovili manželský sľub. Som povzbudená
a veľmi sa mi táto akcia páčila.
Desaťročný chlapec: Zaujal ma
„ťahák“ pána kaplána Michala, na
ktorom boli napísané
zaujímavé veci. Bol pri
tom aj vtipný a sv.
omša mi nepripadala
byť dlhá. Najviac sa mi
páčilo, ako stará babička
dala
„novomanželský bozk“ dedkovi po 64 rokoch manželstva.
Text: Elena Blašková
Foto: Mojmír Németh
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Koledníci sa stretli i po Vianociach
Deti a mladí, ktorí sa tento rok počas Vianoc podieľali na koledovaní pre
Dobrú novinu, sa v sobotu 15. februára stretli na pokoledníckom stretku
u piaristov. Zišlo sa ich tu viac ako tridsať.
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Koledníci spolu s pátrom Jankom Hríbom, SchP spoločne vyhodnotili koledovanie a zaspomínali si na dni, keď chodili o rodinách a roznášali radostnú
zvesť o narodení nášho Pána. Absolvovali aj rôzne súťaže, kvízy
a zatancovali si eRko tance.

Aktuálne

V súťažných úlohách
museli dokázať, že ako
skupinka spolu dokážu
držať a pracovať aj
mimo koledovania. Výsledkom ich činnosti
boli napríklad i krátke
básničky, na napísanie
ktorých mali iba sedem
minút.
Text: Evka Cagáňová
Foto: P. Ján Hríb, SchP

Masky sa ocitli v nemocnici
V nedeľu 2. marca 2014, v krásnu – poslednú predpôstnu - fašiangovú nedeľu, sa
stretli deti v Piaristickej nemocnici sv.
pátra Pia. Nie preto, že by boli choré, ale
preto, že prišli oslavovať nášho Pána za
všetky dary, ktoré nám dáva.
Všetko to začalo vizitou pána primára PuDr.
Johannesa Boletusa (páter Ján Hríb, SchP).
Asi 70 veselých detí v maskách sa zabávalo
pri ukazovačkách, eRko tancoch a súťažiach, počas ktorých boli rozdelené do
„nemocničných oddelení“ lásky, útechy,
viery, nádeje a radosti. Naplnili tak heslo
tohtoročného karnevalu: „Preto Ťa, Pane,
budem velebiť medzi národmi a ospevovať
Tvoje meno žalmami.“ (Ž18,50)
Ivetka Luermanová s kolektívom zdravotných sestier
a primárom Johannesom Boletusom
Foto: R. Weissabel
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The Way: Obnova, ktorá zasiahla srdcia mladých

Aktuálne
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Víkendového stretnutia plného prednášok, modlitieb a svedectiev sa od
7. do 9. februára 2014 v priestoroch piaristickej školy zúčastnilo približne 80 mladých ľudí z Prievidze a okolia. Postupne, v duchu novej
evanjelizácie, získavali poznanie o Božej láske, ktorá premieňa životy
ľudí, ale i o hriechu, ktorý nás oddeľuje od Boha Otca.
Po smútku z hriechu prišla nová nádej v prednáške o spáse, ktorú nám
Ježiš vydobyl na kríži, a radosť
z prijatia novej identity. Cesta je
otvorená. Uver a obráť sa – ďalšia
výzva, ktorá odznela a ak niekto
cítil, že sám to nedokáže, potechu
duše priniesla zvesť o Duchu Svätom, Tešiteľovi, ktorého nám Ježiš
zanechal pri svojom odchode do
neba.

Na záver odznela téma spoločenstva
ako miesta stretnutia, kde človek
nemusí zostať sám, ale vzájomne sa
povzbudzuje s bratmi a sestrami
k modlitbe,
k životu
s Bohom,
k vstávaniu po pádoch a predovšetkým k prežívaniu života v láske.
Túžba podeliť sa o svoje stretnutie
s Láskou, s osobným Bohom ako mi-

Jakubovo svedectvo o obrátení

lujúcim Otcom, hnala mladých ľudí
podeliť sa o oheň vo svojom srdci
s ďalšími. V príjemnej atmosfére
s dôrazom na prijatie a preukazovanie lásky prežili víkend nielen účastníci obnovy, ale aj členovia Spoločenstva Piar, ktorí sa aktívne podieľali na priebehu celej obnovy.
Celé stretnutie sa realizovalo
v duchu odkazu slov exhortácie
Evangelii gaudium pápeža Františka: „Radosť evanjelia napĺňa srdce
i život tých, ktorí sa stretávajú
s Ježišom a ktorí sa od Neho nechávajú vyslobodiť z hriechu, smútku,
vnútornej prázdnoty a osamelosti.
Jedine vďaka tomuto stretnutiu – či
opätovnému stretnutiu s Božou láskou - stávame sa plne ľudskými,
viac než ľudskými, keď dovolíme
Bohu, aby nás viedol... Pretože ak
niekto prijal túto lásku, ktorá ho
obdarúva zmyslom života, ako by
mohol potláčať túžbu podeliť sa
o ňu s druhými?“
Text: -akFoto: Lucia Turčanová

Mladí hľadali Otcovo srdce
Takmer sto mladých ľudí zo Spoločenstva Piar hľadalo odpoveď na otázku, aké je srdce nášho nebeského Otca a ako sa k nemu môžeme dostať
bližšie, počas duchovnej obnovy s názvom Otcovo srdce. Programom
obnovy, ktorá sa konala počas víkendu od 14. do 16. februára
v priestoroch piaristickej školy, boli najmä prednášky, modlitby chvál
podujatia bolo zakúsiť Božiu lásku
ako lásku nášho Otca vo svojom srdci. Cestou, ktorá vedie k Otcovmu
srdcu, je cesta praktickej lásky,
cesta odpustenia a cesta pravdy
o sebe a o Bohu.

Téma

Hosťom duchovnej obnovy a zároveň aj jedným z prednášajúcich bol
Pavol Strežo, jeden z vedúcich Spoločenstva
Novej
Evanjelizácie
v Dolnom Kubíne. Podstatou celého
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Zážitok z obnovy vyjadril jeden
z účastníkov slovami: „Moja rodina
mi je obrovským darom. Môj otec
bol vždy veľmi starostlivý a milujúci. Ak Boh je ešte lepší - aká úžasná musí byť jeho láska k nám!“
Prednášajúci Paľo Strežo a názorná
ukážka otcovskej lásky

Text: Terézia Furjelová
Foto: Lucia Turčanová

Pripravujú sa nové kurzy pre snúbencov
Počas víkendu 21. – 23. 2. 2014 sa skupina štyroch manželských párov
z našej farnosti spolu s pánom kaplánom Michalom Lajchom zúčastnila
Kurzu prípravy pre snúbencov v Diecéznom pastoračnom centre v Žiline. Hlavným koordinátorom projektu bol otec Roman Seko, známy na
Slovensku svojou angažovanosťou pre prácu s rodinami, manželmi
a snúbencami.
Vzhľadom na to, že aj
v našej farnosti je snaha
ponúknuť snúbencom v blízkej budúcnosti túto novú
a veľmi kvalitnú formu prípravy na manželstvo, náš
tím mal za úlohu sledovať
jednotlivé aktivity a prednášky z deviatich základných
tém: Predpoklady dobrého
vzťahu, povolanie k manželstvu; Manželská láska; Kresťanská viera a kresťanská

Prievidzký tím s otcami biskupmi
T. Galisom a A. Launom
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Aktuálne
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mravnosť a životný štýl; Manželstvo
z pohľadu vzácneho hosťa – pomocného biskupa Salzburskej arcidiecézy Andrea Launa; Ľudská sexualita
a doplnkovosť muža a ženy; Komunikácia v manželstve; Zodpovedné
rodičovstvo; Príprava na rodičovstvo
a výchovu detí a téma Sviatosť manželstva a manželský sľub.
Kurz možno hodnotiť ako veľmi
múdru investíciu pre lepšie vzájom-

Text a foto: Elena Blašková

Pôstna krížová cesta – čas milostí
Pôst – čas, ktorý je už tu. Je dôležitou prípravou na slávenie Veľkej noci. Veľkým duchovným zážitkom je pre nás krížová cesta v Solke, ktorá
patrí farnosti Nitrianske Pravno.
Pán Ján Málik bol prvým nadšencom, ktorý pred rokmi našiel hŕstku
veriacich. Tí začali cestu obety
práve na tejto krížovej ceste. Po
pánu Málikovi pokračovali v tradícii
ďalší a ďalší. Spoznali, že je to
úžasná forma sebaobetovania sa za
svojich milovaných z rodín, za kňazov, politikov, mládež, deti, za chorých a trpiacich, za lekárov, sestry,
za celý svet, ktorý sa zmieta
v nepokojoch a neistote. Tiež pridávajú prosby za duše v očistci i za
seba.
Dôvera v Božiu lásku a milosrdenstvo nám môže zabezpečiť istoty,
ktoré nám už nik nezoberie. Preto
prinesme svoje túžby, poďakovania
i ťažkosti na vrch kalvárie, aby sme
tak využili náš vzácny čas na zocelenie sa a pozdvihnutie svojho ducha
k Bohu.
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né spoznanie dôležitých oblastí života snúbencov pripravujúcich sa na
manželstvo. Naša farnosť chce angažovanosťou laických párov ponúknuť Kurz prípravy pre snúbencov
veriacim i neveriacim z Prievidze
a okolia, preto vás aj prostredníctvom farského časopisu prosíme
o modlitby za toto dielo - aby manželstvo mali všetci v úcte.

Aj tento rok máme možnosť sa počas pôstneho obdobia stretávať.
Krížové cesty v Nitrianskom Pravne sa budú konať vždy vo štvrtok
počas celého pôstneho obdobia.
Odchod autobusu z Prievidze je
z nástupišťa č. 15 (smer Kľačno)

o 7:35 hod., pričom samotná krížová
cesta začína o 8:30 hod.. V Solke sa
krížové cesty budú konať aj
v nedeľu o 15:00 hod..
Ľubo a Marián z Laického spoločenstva tešiteľov a tešiteliek Božského
Srdca Ježišovho
Ilustračné foto: A. Vlčko

Sme deti alebo dospelí?
„Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa,
rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby.“
(1 Kor 13,11)
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Pred niekoľkými rokmi som spoznal muža so zvláštnym, nie ľahkým osudom. Mama mu ochorela po narodení tretieho dieťaťa a zostala na vozíku. Otec, ktorý sa o ňu i celú rodinu staral, tragicky zahynul, keď mal
tento najstarší syn 15 rokov.

Sme zodpovední?
Pred dvomi mesiacmi som písal o financovaní farnosti. Som vďačný, že
mnohí farníci v tomto smere chápu
zodpovednosť a celkom dobre sa
nám rozbieha systém pravidelného
prispievania na bežnú prevádzku
kostola a potreby farnosti.
Je tu aj iná hodnota, doslova poklad
ducha, ktorý mnohí zväčšujú svojimi
modlitbami. Modliť sa za bratov
a sestry, za celé farské spoločenstvo, je tiež znakom dospelého
kresťana. Mnohí, najmä starší, povedia: „Ja sa už môžem len modliť!“ Myslím si, že to nie je „len“,
že je to veľký príspevok do spoločnej „duchovnej kasy“. Tú mnohí
obohacujú i obetovaním svojho utrpenia, bolesti, samoty a iných trápení.
Samozrejme, že mladší namiesto

utrpenia, ktorého ešte veľa nemajú,
môžu prispieť skôr činnosťou. Teší
ma, že niektorí prebrali zodpovednosť za spev pri bohoslužbe, iní za
čítanie Božieho slova, iní sa zúčastňujú brigád... Začiatkom tohto roku osem párov z našej farnosti dokázalo, že sú dospelými kresťanmi,
svojím zapojením sa do nového projektu prípravy snúbencov. Pridali sa
sem ako dobrovoľníci.

Voľby do FPR a FER

Starosť o súrodencov i mamu v určitom slova zmysle zostala na ňom,
i keď ešte pomáhali starí rodičia.
Najmä kvôli vozeniu mamy dostal už
ako 16-ročný na špeciálnu výnimku
vodičský preukaz. Toto zaradenie
medzi dospelých bolo symbolické,
veď naozaj predčasne dospel. Prevzal zodpovednosť nielen za auto,
ale i za rodinu.
Myslím si, že práve prevzatie zodpovednosti za veci i ľudí (za seba
i druhých) je jedným z najdôležitejších znakov dospelosti. A to nielen
v rodine pokrvnej, lež i duchovnej,
v Cirkvi.

Vedieť sa rozhodnúť
Dospelosť a zodpovednosť sa prejavujú aj rozhodovaním. Je pravda, že
veľakrát by chceli rozhodovať aj
deti, ale tie ešte rozhodujú bez
zodpovednosti. Až zodpovednosť za
rozhodnutie dáva tomuto úkonu skutočnú hodnotu. Tak sa napríklad
mladý človek rozhoduje pre svoju
školu, povolanie, manželského partnera. Pre veci, ktoré následne na
roky, ba niekedy až do smrti ovplyvnia jeho život.
Patrí tento atribút dospelosti aj do
kostola, do Cirkvi? Veď v tomto prostredí sme deti. Deti Božie i „dietky
Cirkvi“. V náboženskej oblasti za
nás v najzákladnejších veciach – v
čo máme veriť - rozhoduje Svätý
Otec. O iných veciach zas rozhoduje
biskup, o miestnych pán farár, pán
kaplán, diakon, páter... Už niekoľko
desaťročí, najmä po II. vatikánskom
koncile, však cirkevná hierarchia
neponíma veriacich len ako poslúchajúce (niekedy neposlúchajúce)
deti, prípadne ako vojakov, ochot-

9

Voľby do FPR a FER
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ných ísť do boja za vieru i spoločenstvo veriacich podľa velenia vedenia.
Aj laici majú šancu, ba povinnosť
stať sa dospelými kresťanmi. Veď
väčšina z vás, ktorí sa stretávate na
nedeľnej bohoslužbe, ste prijali birmovanie, sviatosť kresťanskej dospelosti. To znamená, že máte
o živote Cirkvi právo i povinnosť
rozhodovať!
O tom je aj udalosť, ktorá nás čaká
vo „volebné víkendy“. V čase, keď
ako zodpovední dospelí občania štátu – Slovenskej republiky - budeme
voliť prezidenta, budú vo farnosti
Prievidza – mesto prebiehať i voľby
do Farskej pastoračnej rady a Ekonomickej rady farnosti. Svoju kresťanskú dospelosť v nich môžete vyjadriť dvomi spôsobmi. Prvý je určený pre všetkých, druhý pre
„postupujúcich do druhého kola“.
Prvý je o tom, že niekoho navrhnem
a niekoho v druhom kole zvolím;
druhý je o tom, že kandidatúru
i voľbu prijmem.
Ako to prebehne
Dve kolá som po dlhom uvažovaní,
modlení a mnohých konzultáciách
s farníkmi určil z podobného dôvodu, ako je to pri voľbe prezidenta.
Naše farské spoločenstvo je veľmi
veľké. Okrem územia farností Veľká
Lehôtka a Zapotôčky sem patria
veriaci „z celej Prievidze“, presnejšie z jej dvoch tretín. Niektorí pravidelne navštevujú farský kostol, iní
piaristický a iní mariánsky. Týchto
všetkých sa voľby týkajú. A to je
viac než 30 000 ľudí, tisíce praktizujúcich katolíkov! Aj keď nebudeme
voliť zástupcov, ktorí by rozhodovali o ekonomickom a liturgickom živote piaristického kostola, ktorý je
ako rehoľný v tomto smere samostatný, stále ide o množstvo ľudí,
ktorí sa často ani nepoznajú.

Prvé kolo teda bude o poznávaní,
respektíve navrhovaní: „Tohto poznám ako dobrého kresťana a dobrého človeka a dobrého odborníka,
a preto si myslím, že v danej oblasti
by ma v ‚cirkevnom parlamente‛, vo
Farskej rade, mohol zastupovať.
Preto ho napíšem.“ Je dôležité na
volebný lístok uviesť aspoň jeden
identifikačný údaj (povolanie, adresa, dátum narodenia...), aby bolo
jasné, o koho ide. O tom bude prvé
kolo, ktoré vrcholí a končí 16.
marca 2014. Podklady preň sú
v strede tohto časopisu, na farskej
internetovej stránke i v Kostole sv.
Bartolomeja.
Ľudí, ktorých navrhnete, spíšem
spolu s bratmi kaplánmi do kandidátky, ktorá bude k dispozícii od 23.
marca 2014. Z nej si vyberiete svojich zástupcov do 30. marca 2014,
kedy v kostoloch farnosti prebehne druhé kolo volieb. Ono určí
„víťazov“, teda veriacich, ktorí budú vo Vašom mene usmerňovať život farnosti Prievidza – mesto najbližších 5 rokov.
Je možné, že volebný lístok kdesi
zabudnete, podobne ako deti občas
zabudnú pomôcky do školy. Aj preto
máme na veci viac dní. Ale verím,
že v základnom postoji, teda v chuti
prijať zodpovednosť, rozhodnúť,
budete „veľkí“. Že zanecháte podľa
apoštola Pavla detské spôsoby a stanete sa dospelými veriacimi.
Váš farár, Vladimír Slovák

1. kolo volieb do Farskej pastoračnej rady a Ekonomickej rady farnosti Prievidza – mesto
(návrh kandidátov)
Meno a priezvisko:
__________________________________________________
Povolanie:
__________________________________________________
Kontakt (adresa, telefón, e-mail):
______________________________________
Oblasť, ktorú by mohol zastupovať, alebo v ktorej by podľa mňa tento laik mal(a) pracovať:


 Pastoračná rada
 liturgia
 katechéza a ohlasovanie evanjelia mimo liturgie
 charita
 iné farské aktivity


 Ekonomická rada
Zdôvodnenie návrhu (2-3 vety, v prípade potreby pokračujte na druhej strane):
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Vyplnený lístok odovzdajte pri svätých omšiach v nedeľu 16. marca 2014.
Po spracovaní výsledkov 1. kola sa bude konať druhé kolo volieb do Farskej pastoračnej rady
v nedeľu 30. marca 2014 pri všetkých svätých omšiach vo farnosti.
 Tu odstrihnúť

Vyplnený lístok odovzdajte pri svätých omšiach v nedeľu 16. marca 2014.
Po spracovaní výsledkov 1. kola sa bude konať druhé kolo volieb do Farskej pastoračnej rady
v nedeľu 30. marca 2014 pri všetkých svätých omšiach vo farnosti.
 Tu odstrihnúť

Vyplnený lístok odovzdajte pri svätých omšiach v nedeľu 16. marca 2014.
Po spracovaní výsledkov 1. kola sa bude konať druhé kolo volieb do Farskej pastoračnej rady
v nedeľu 30. marca 2014 pri všetkých svätých omšiach vo farnosti.

Služba mi dala dobrý pocit z pomoci
Vladimír Pavlíček je ženatý a s manželkou Renátou majú dve deti. Zastihnúť ho leňošiť nemáte šancu. Okrem firmy Pavla Trade, kde je konateľom, venuje svoj voľný čas, sily a schopnosti pomoci cirkvi ako člen
ekonomickej rady pri Biskupskom úrade v Banskej Bystrici. Je i členom
farskej ekonomickej rady a predsedom správnej rady neziskovej organizácie Charita - dom sv. Vincenta v Prievidzi.

Nemal si nejaké vnútorné zábrany,
keď si to šiel robiť? Alebo tvoja
rodina?
Nie, nemal. Nie je to síce priama
práca a kontakt s klientmi, ale viem
práve toto, čo robím a baví ma to.
Starám sa o zastrešenie neziskovej

Dnes na slovíčko

Vladko, poznáme sa dlhé roky, tak
si dovolím takéto oslovenie.
Chcem ťa poprosiť, aby si čitateľom objasnil, ako si sa dostal
k tejto službe ľuďom bez domova
a k členstvu v správnej rade Charity – domu sv. Vincenta.
V čase, keď bol dekanom Mons. Ján
Bednár, sa v prievidzských novinách
uverejnilo, že sa charita ruší. Pán
dekan ma pozval na zasadnutie
správnej rady, kde som si všetkých
vypočul a dostal k nahliadnutiu potrebné doklady aj s peňažným denníkom.
Po zvážení stavu a všetkých možností som prišiel k záveru, že ak sa urobí niekoľko nepopulárnych opatrení,
nemusí byť charita zrušená. Vtedy
ma pán dekan oslovil, či by som nerobil predsedu správnej rady. Oslovil aj pána Milana Petráša a dali sme
charitu do fungujúceho stavu.
Aj za cenu vrátenia dotácií sme ponechali iba jednu pracovnú silu –
pani kuchárku – na plný úväzok
s minimálnou mzdou a riaditeľa
s polovičným úväzkom. Všetci ostatní sú na báze dobrovoľnosti. A o tom
má byť charita. Všetci pomáhajú
a slúžia dobrovoľne chudobným
a opusteným.
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organizácie, aby mohla fungovať.
Keď to všetko spočítam, stojí to
veľa času. Rodina s tým súhlasí, je
to aj ich obeta.
Dotkol si sa otázky financií. Počula
som rôzne názory na činnosť charity. Napríklad čo by bolo treba
ľuďom bez domova poskytnúť - či
už poradenstvo alebo iné služby.
Ako je možné toto zabezpečiť?
Tiež som si vypočul rôzne nápady aj
kritiky. Hovorím: „Nech sa páči,
poď, ukáž to.“ My sme otvorení
akémukoľvek nápadu. Radi poskytneme priestor, ale treba hneď povedať ako a za čo to chcú robiť.
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Dnes na slovíčko
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Neplánuje sa v charite aj vydávanie obedov v nedeľu? Čo by bolo
k tomu potrebné zabezpečiť?
Pán dekan má v tomto smere veľký
záujem a už sa na tom pracuje. Budem musieť ísť na Trenčiansky samosprávny kraj a zaregistrovať
zmenu v našej činnosti, keďže v nej
bolo iba vydávanie stravy pondelok
až sobotu. Keď to dáme do poriadku, môže táto činnosť začať.
Plánujeme, že by sa to mohlo rozbehnúť od 1. apríla 2014. Bude to
však len na báze dobrovoľnosti.
Obetovanie seba, svojho času pre
iných. Stále hovorím, že klobúk dolu
pred všetkými dobrovoľníkmi.
Myslíš si, že k zodpovednej službe
môže byť motiváciou aj postoj – ja
som tiež cirkev, som tu doma
a táto farnosť je moja rodina?
Samozrejme. Preto sú dobré aj tieto
voľby do farskej rady. Sme na svojom. Ak niekto má doma v rodine
(prípadne pozná) nejakého odborníka, môže ho navrhnúť.
Fungujú tu aj rôzne spoločenstvá
a majú záujem na informovanosti,
prípadne „kontrole“ činnosti. Pokojne môžu tiež niekoho spomedzi seba
navrhnúť. Aj takto sa dostanú ľudia
k lepším informáciám, hoci, samo-

zrejme, i teraz je všetko transparentné a informácie o činnosti sú
verejné.
Momentálne sa mi páči napr. počítanie financií zo zvončeka. Je to za
určitú dobu spočítané, sú tam viacerí členovia farskej rady a hneď je
to aj zverejnené. Pán dekan povedal, že na to, aby farnosť fungovala, je potrebné 400 € týždenne. Sú
to výdavky za teplo, vodu, energie
a ostatná réžia na dva kostoly
a faru. Ľudia svojimi obetami dokážu zabezpečiť chod farnosti. To je
úžasné! Preto už netreba robiť pravidelné zbierky, iba keby sa niečo
veľmi výnimočné dialo.
Trochu náročné je to práve na čas,
keďže je spočítanie darov pravidelné a pri tom je potrebný dohodnutý
počet osôb. Spolupráca s pánom
dekanom Slovákom je v tomto otvorená. Keď sa objaví problém, ktorý
treba riešiť, stretne sa rada
a hľadáme riešenie, ktoré sa odsúhlasí. Farnosť takto rozhoduje
o všetkom, čo sa jej týka.
Posledná moja otázka je – čo ti
táto služba vzala a naopak – čo ti
dala?
To je veru ťažká otázka veru. No –
čo mi vzala... Asi najviac ten čas.
Čas, ktorý by som mohol
tráviť napríklad s rodinou.
A čo mi dala? Veľa. Dobrý
pocit, že pomáham, že
môžem vložiť to, čo viem,
do služby a má to zmysel.
A stretávam sa s dobrými
ľuďmi. Kam prídem, všade
ich stretávam a je ich
dosť.
Za redakciu a čitateľov
ďakujem za rozhovor.
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Mária Melicherčíková

Peniaze putovali do Kamerunu
V nedeľu 16. februára 2014 organizoval Misijný klub v Prievidzi po
svätých omšiach vo farskom kostole zbierku pre misijné dielo
v Kamerune.
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Oznamy

Veriaci si mohli zakúpiť knižku Prežívaj svätú omšu od Cataliny Rivas a
za svoje milodary si mohli vybrať zo
širokého sortimentu malých, ručne
vyrobených darčekov alebo koláčikov pripravených veriacimi. Ďakujeme všetkým darcom za ich milodary
a kňazom za podporu zbierky. Nech
vás Pán bohato odmení za vašu
štedrosť!
Ak by ste ešte chceli prispieť na
podporu Bohu milého diela našich
afrických bratov a sestier, prípadne
podporiť utečencov, o ktorých sa
starajú saleziáni, môžete svoje finančné príspevky odovzdať osobne
p. kaplánovi Michalovi Lajchovi ale-

bo p. Márii Dalmádyovej, predsedníčke Misijného klubu v Prievidzi.
Mládežnícke stredisko, ktoré podporíte, sa nachádza v najchudobnejšej
štvrti približne sedemmiliónového
hlavného mesta Kamerunu - Yaounde.
Svätý Otec František nás neustále
vyzýva, aby sme podporovali misijné
diela v Afrike. Teraz je na to jedinečná príležitosť. „Čokoľvek ste
urobili jednému z týchto maličkých,
mne ste urobili.“ (Mt 25,40)
Členovia misijného klubu sa stretávajú v každý prvý utorok v mesiaci po večernej svätej omši na
fare. Radi uvítame nových členov.
V prípadné záujmu môžete volať
na t. č. 0948 418 169.
Elena Cagáňová

Duchovno-formačné pobyty
v Taliansku

Štúdium misijnej
a charitatívnej práce

Kongregácia rogacionistov sa venuje
mladým mužom od 18 rokov, ktorí
v sebe cítia vnútorný hlas pre duchovné povolanie (kňazské, rehoľné). Pozývame chlapcov, ktorí sa
rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote, stráviť čas v modlitbe,
meditácii a komunikácii s kňazmi,
na polročný duchovný a formačný
pobyt v Desenzane del Garda v Taliansku počas roka 2014, aby sa rozhodli. Príchod do komunity v Taliansku je možný ihneď príp. po dohode. Ak máš záujem, zašli svoj
životopis, kontakt (e-mail, tel.) na
adresu: Centrum pre duchovné povolanie, RKFÚ sv. Mikuláša, Hlavná
81, 080 01 Prešov. Bližšie informácie: Jozef Mihaľ, tel. 0911 487 341,
konkatedralapo@gmail.com.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
ponúka štúdium misijnej a charitatívnej práce. Absolventi tohto štúdia sa stávajú pripravení pre misijnú
a rozvojovú činnosť v humanitárnych a charitatívnych organizáciách
na Slovensku i v zahraničí. Súčasťou
štúdia je odborná prax s možnosťou
jej vykonávania v domácich ako aj v
zahraničných pracoviskách vysokej
školy, ktoré sa nachádzajú v rozvojových krajinách Afriky (Keňa, Etiópia) a Ázie (Arménsko, Kambodža),
v Rusku a v Bolívii. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke
www.vssvalzbety.sk.
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Pôstne obdobie - šanca na zmenu i prehĺbenie
3/14

Vstúpili sme do Pôstneho obdobia. V plynutí času sa pri nás, pre nás
a v nás opäť objavuje doba, ktorá je pre nás šancou na prehĺbenie toho,
čo ako veriaci žijeme celkom bežne.

Pôst

Každý veriaci v Krista vie, že doba Veľkého pôstu je dobou celkom výnimočnou. A každý zároveň vie, že Pôst nie je len o pôste. Ako teda
s Pôstnym obdobím naložiť? Sú symboly a duchovno tohto času zrozumiteľné a pochopiteľné? A vieme vôbec o nich?
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Pohľad symboliky
Pôstne obdobie je bohaté na symboly. Azda najsymbolickejšie vyznieva
číslo 40, ktoré sa objavuje v čase
Pôstu v niekoľkých rovinách. Už samotné trvanie tohto obdobia sa spája s týmto symbolickým číslom,
keďže trvá 40 dní. Ak by sme však
začali rátať dni jednotlivo, nedostali by sme rovnú štyridsiatku. „Chybnému“ výsledku nie je na vine rátanie, ale fakt, že nedele sa do času
Pôstneho obdobia nepočítajú, keďže Cirkev sa od raných čias v nedeľu
nikdy nepostila.
Číslo 40 sa ďalej spája so 40ročným putovaním Izraelitov po púšti do Zasľúbenej zeme. Aj my putujeme do „zasľúbeného času“ veľkonočného 40 dní a ako sa pri exode
vymenili generácie a do Palestíny
prišiel ľud už celkom pretvorený
a obnovený, pretvorení a obnovení
chceme prísť k dňom Veľkej noci po
40 dňoch aj my.
Jeden z „pôstnych“ motívov je pokúšanie. Aj náš Pán bol pokúšaný na
púšti, keď sa tam 40 dní postil.
Sprievodným javom celého pôstu
teda môže byť aj pokušenie, po
vzore Kristovom však aj nám môžu
po skončení týchto dní posluhovať
anjeli (porov. Mt 3, 11).
Pohľad liturgie
Z liturgického hľadiska má Pôstne
obdobie celkom osobitné postavenie

v celom liturgickom roku. Keďže
centrom celého roka je Veľká noc
a toto obdobie je prípravou práve
na ňu, podriaďuje sa mu skoro všetko. Pôstnym nedeliam ustupujú aj
slávnosti (sv. Jozefa a Zvestovanie
Pána); spomienky na svätých, ktorých beztak je len veľmi málo, sa
slávia tak, že si to veriaci skoro ani
nevšimnú (nahradí sa len jedna
modlitba).
Celé obdobie sa delí na dve časti,
pričom v prvej (do Kvetnej nedele)
sa zameriavame na sebaobrátenie
a kajúcnosť a až v druhej (Veľký
týždeň) rozjímame o utrpení a smrti

Pohľad Biblie
Božie slovo Pôstneho obdobia zaznamenáva niekoľko emblémových textov. Takýmito sú najmä state Popolcovej stredy. Výňatok z Ježišovej
horskej reči o tradičných skutkoch
nábožnosti upriamuje našu pozornosť na modlitbu, pôst a almužnu
(Mt 6, 1-18). Ježiš tu tiež apeluje
na to, že hoci človek prirodzene
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očakáva odmenu za svoje konanie,
odmena za skutky nábožnosti závisí
od vnútra človeka, jeho osobného
vzťahu s Bohom a toho, že Otec vidí
aj to, čo je vykonané v skrytosti.
Slová proroka Joela nám zas vysvetľujú pravú podstatu kajúcnosti: treba si roztrhnúť srdcia, a nie šaty
(Joel 2, 12).
Prorok Izaiáš v pojednaní o pôste
rozvíja podobnú myšlienku, keď
hovorí, že pôstom, ktorý sa páči
Bohu, je rozviazať putá nespravodlivé, uvoľniť povrazy otroctva, zlomených prepustiť na slobodu
a rozlámať všetky okovy, lámať
hladnému svoj chlieb, bedárov bez
prístrešia zaviesť do svojho domu,
nahého zaodieť a pred svojím blížnym sa neskrývať (porov. Iz 58,
6-7).

Pôst

nášho Pána.
Aj témy v Božom slove sú vyberané
veľmi starostlivo. V liturgii Popolcovej stredy ako začiatku celého obdobia rezonujú tri hlavné skutky
nábožnosti – almužna, modlitba
a pôst. Tieto sa potom približne
v rovnakom zastúpení objavujú aj
v iných všedných dňoch obdobia,
a tak rozvíjajú to, čo sa v prvý deň
Pôstu „nadhodilo“.
Pevné miesto v stavbe pôstnych nedieľ majú pokušenie cez pokúšanie
Pána (Prvá), osobná premena cez
premenenie Pána (Druhá) i tajomstvo kríža (Piata pôstna nedeľa).
Zároveň sa celým obdobím nesie
motív kajúcnosti a obrátenia, čo
bolo naznačené už v značení popolom.
Zaujímavo sa tiež spracúva téma
kríža, ktorá sa v prvej časti predkladá ako nesenie svojho každodenného kríža spolu s Kristom a len
v druhej časti, príp. v piatky, ide
o meditovanie Kristovho kríža ako
nástroja umučenia a prostriedku
spásy.
Kajúcnosť Pôstneho obdobia sa podľa liturgických noriem má prejaviť
aj v iných zložkách slávenia. Ide
najmä o ozdobovanie oltára kvetmi
a hudbu pri stvárnení liturgie. Organ
pri omši zaznieva minimálne a len
na udržanie spevu ľudu. Aj charakter piesní je kajúcny, a to aj po
stránke hudobných farieb.

Správny zmysel pôstu a postenia sa,
ktorý spomína prorok Izaiáš, presne
vystihuje pojem, ktorý sa v Pôstnom
období skloňuje azda najviac, a to
pojem pokánie. Takto prekladáme
grécke slovo metanoia, ktoré znamená zmenu zmýšľania. Ak je teda
Pôstne obdobie časom pokánia, je
časom na zmenu zmýšľania smerom
k Bohu a k blížnemu. Zmenu, ktorá
sa dotýka nášho srdca a ktorá sa
prejaví navonok v našich postojoch
a v našom konaní.
Dušan Rončák, kaplán
Foto: M. Melicherčíková
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Čo je nové u piaristov

Piaristi
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Valentínska kvapka krvi
Valentínska kvapka krvi je už tradičnou akciou pre tých, ktorí chcú darovať niečo druhým. Osem našich
študentov sa podujalo prekonať svoj
strach a darovať najcennejšiu tekutinu – krv. Študentov prišla podporiť
aj pani primátorka mesta Prievidza
JUDr. Katarína Macháčková. „Aj keď
sme prišli o 450 ml krvi, cítili sme
sa po odbere naplnení radosťou,“
povedali nám pri odchode študenti.

Múzeum v škole alebo predmety
ako svedkovia minulosti
Týždeň pred jarnými prázdninami sa
trieda 3.A premenila na historické
múzeum. Naši tretiaci sa so svojou
triednou pani učiteľkou Máriou Mačuhovou zahrali na archeológov,
historikov a hľadačov „pokladov“
doma, na povalách aj v pivniciach
u starých rodičov a známych.

Okrem toho, že žiaci si všetky objavené predmety sami do školy priniesli, pozisťovali si o nich aj zaujímavé skutočnosti. Tie potom prezentovali počas tematického vyučovania na podnet vlastivednej témy
s názvom Predmety ako svedkovia
minulosti.
Všetkým, ktorí prejavili záujem, sa
výstava a prezentácie veľmi páčili,
a tak sa naši žiaci i pani učiteľka
tešili, že ich námaha priniesla ovocie.

Úspech na okresnom kole dejepisnej olympiády
Našu školu 11. 2. 2014 reprezentovali šiesti žiaci zo základnej školy aj
gymnázia na okresnom kole Dejepisnej olympiády. V kategórii C (9. ročník a kvarta) sa podarilo našim žiakom dosiahnuť vynikajúce úspechy.
Kristína Grolmusová z kvarty obsadila 1. miesto, Jana Viktória Grušpierová z IX. B tesne za ňou 2.
miesto a Celia Saavedra z IX. B pekné 4. miesto. Kristínka aj Janka
postupujú do krajského kola.
Všetkým
srdečne
blahoželáme
k dosiahnutým výsledkom a prajeme
im úspechy v ďalšej reprezentácii
našej školy.
Pripravila: Elena Blašková
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Laik slúžiaci Cirkvi
Bl. Frederik Ozanam
„Choďte aj vy do mojej vinice... Volanie je adresované nielen pastierom, kňazom, rehoľníkom. Ono zahŕňa všetkých,“ zdôraznil Ján Pavol
II. v apoštolskom liste Christifideles laici (Veriaci laici) v roku 1988.
Blahoslavený Frederik Ozanam akoby tieto slová počul o 150 rokov
skôr. Už vtedy bol laikom plne angažovaným v živote Cirkvi.

Pochybnosti a viera
Frederik študoval na akadémii
v Lyone a nadobúdal široký rozhľad.
V tom čase ho prepadli hlboké pochybnosti o viere. „Keď som neustále počúval o neveriacich, sám seba
som sa pýtal, prečo verím ja. Pochyboval som, a predsa som chcel
veriť. Bránil som sa pochybnostiam,
čítal som mnohé knihy, ktoré dokazovali existenciu Boha, ale žiadna
ma celkom neuspokojila.“ Krízu napokon prekonal vďaka filozofickým
prednáškam abbého Noireta: „Vniesol poriadok a svetlo do mojich
myšlienok a odvtedy sa stávala moja viera neotrasiteľnou.“
Po skončení stredoškolských štúdií
sa Frederik začal vzdelávať na Sorbonne v Paríži. Študoval právo. Zoznámil sa tu s mnohými významnými
osobnosťami a získal veľa priateľov.
Už v tomto období začal byť veľmi
vnímavý na problémy iných ľudí.
Videl život robotníkov v priemyselnej štvrti, neustále mal pred očami
úzke, špinavé ulice, časté epidémie,

Zo života svätých

Frederik Ozanam sa narodil 23. apríla 1813 v Miláne v Taliansku. Jeho
otec bol Talian, mama Francúzka.
Keď mal Frederik tri roky, presťahovala sa rodina do Francúzska, kde
už zostala.
Frederikov otec pôsobil ako lekár,
matka sa venovala domácnosti. Porodila štrnásť detí, ale dospelosti sa
dožili len štyri. Dcéra Elisa zomrela
ako 19-ročná, Alfonz sa stal kňazom, Karol lekárom.
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hlboký pokles morálky a rozvrátené
rodiny, ktorých tu neustále pribúdalo. Počúval prívržencov ľavicových
hnutí, ktorí vyčítali kresťanom, že
ich viera je skôr v knihách ako
v skutkoch.
Toto všetko vyústilo do založenia
Konferencie kresťanskej lásky v roku 1833. Jej členovia sa zverili pod
ochranu sv. Vincenta de Paul
a rozhodli sa, že sa budú deliť
s chudobnými o svoje zásoby paliva,
šatstva i peňazí, ktoré dostali od
rodičov, prípadne si ich už sami zarobili. V spolupráci s vincentkou –
sestrou Rozáliou - začali navštevovať chorých, obstarávali im lieky
a potraviny, učili deti chudobných
čítať a písať. Navštevovali i kasárne
a väznice. A čo je najdôležitejšie,
pri každom stretnutí sa modlili.
Spolok sa neskôr rozrástol a premenoval na Konferenciu sv. Vincenta
de Paul. Dnes existuje pod názvom
Spolok sv. Vincenta de Paul.
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Profesionálne úspechy
Vo svojom profesionálnom živote
Frederik tiež napredoval. V roku
1835 obhájil doktorát z práv a začal
sa angažovať v advokátskej praxi.
Kritizoval politický režim a veril
v sociálnu spravodlivosť, v ktorej
kresťania musia zohrať významnú
úlohu: „Problém, ktorý polarizuje
ľudí našej doby do dvoch táborov,
nie je už iba politickou otázkou, ale
je otázkou sociálnou, totiž otázkou,
či zvíťazí duch sebectva alebo duch
milosrdenstva; či je spoločnosť podnikom pre najsilnejších alebo usporiadaním, v ktorom bude každý pracovať
pre
dobro
všetkých
a predovšetkým pre ochranu slabých.“
V roku 1839 získal Frederik post
profesora a vedúceho katedry obchodného práva v Lyone. Zároveň
študoval literatúru a už o rok neskôr
obhájil dizertačnú prácu v tomto
odbore. Ako 27-ročný sa stal najmladším profesorom slávnej sorbonnskej univerzity a zástupcom
katedry svetovej literatúry.

Neúnavná práca
Mnohí Frederikovi priatelia si mysleli, že Frederik zostane slobodným,
prípadne svoj život zasvätí Bohu.
K ženám sa totiž správal placho
a prechovával k nim len platonický
obdiv. V roku 1841 sa však oženil s
Améliou Soulacroix. Manželia zostali
žiť v Paríži a narodila sa im dcéra
Mária.
Frederik opäť profesionálne postúpil. Stal sa vedúcim katedry svetovej literatúry a veľa služobne cestoval. Navyše pápež Gregor XVI.
schválil Spolok sv. Vincenta de Paul,
ktorý mal v tom čase už viac ako
9000 členov v rôznych krajinách
sveta. Spolok sa tak stal oficiálnym
dielom Cirkvi, čo Frederika veľmi
tešilo.
Po zhoršení politickej situácie
v roku 1848 začal Frederik burcovať
kresťanov, aby sa zobudili a začali
starať o chudobných ľudí. Chcel,
aby francúzski katolíci prevzali zodpovednosť v duchu evanjelia, nevzdávali sa a nezaujímali vyčkávacie
stanovisko.
Sám kandidoval vo voľbách do parlamentu. Keďže však presadzoval na
tú dobu príliš odvážny program
(mier,
občianske,
politické
a náboženské slobody, zdaňovanie,
inštitúcie na zlepšenie postavenia
robotníkov), nemal vo voľbách úspech.
Založil teda aspoň noviny L’Ere Nouvelle, ktoré boli moderné, nekonformné a písané v optimistickom
tóne. Prispieval do nich početnými
článkami, v ktorých odsudzoval znevažovanie ľudskej dôstojnosti či vykorisťovanie.
U Frederika sa už v 32 rokoch objavili problémy so srdcom a obličkami.
Po roku 1849 sa jeho zdravotný stav

Pápež Ján Pavol II. blahorečil Frederika Ozanamu 22. augusta 1997
počas Svetových dní mládeže
v Paríži. Pri tejto príležitosti vyzval
ľudí k väčšiemu angažovaniu sa
v spoločnosti: „Pred rôznymi formami chudoby, ktoré sužujú množstvo
ľudí, je láska prorockým znamením
činného angažovania sa kresťanov,
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nasledujúcich Krista. Nabádam preto laikov, najmä mladých, aby vydali svedectvo svojej odvahy a aby
sa zapojili do budovania bratskejšej
spoločnosti, ktorá uzná dôstojnosť
aj tých najväčších úbožiakov.“
Pripravila: Petra Humajová
(Použitá literatúra: Ż. Podłejski:
Soľ zeme a svetlo sveta 4;
www.alfa-studio.sk)
Obrázky: www.svdpusa.org a
www.vicentinos.info a
www.christus.fr)

Blahoželania

zhoršoval. „Ľudsky som na dne. Budem môcť ešte pokračovať vo svojej práci a konať si povinnosti otca
rodiny? Prosím, modli sa za mňa,
aby som mohol slúžiť Bohu aspoň
v utrpení, keď mu už nebudem
môcť slúžiť prácou ...,“ napísal
svojmu priateľovi. Podarilo sa mu
vydať ešte niekoľko knižných publikácií a 8. septembra 1853, vo veku
40 rokov, zomrel.

Blahoželania kňazom
Dňa 1. marca 2014 oslávil svoje 54. narodeniny náš rodák, arcibiskup Mons. Róbert Bezák. Pripájame sa ku
všetkým gratulantom a vyprosujeme mu veľa Božích milostí a ochranu Panny Márie. Nech Vás dobrý Boh obdarí
hojným zdravím a radosťou! Modlíme sa za Vás!

Okrúhleho životného jubilea - 60. narodenín - sa 1. apríla 2014 dožije Mons. Ján Bednár, ktorý v súčasnosti pôsobí ako dekan v Leviciach. Radi si spomíname na Vás
i na všetko krásne, čo sme spolu zažili počas štrnástich
rokov, kedy ste boli dekanom v Prievidzi. Srdečne blahoželáme a prosíme Pána Boha, aby Vás požehnával!

K narodeninám chceme všetko dobré popriať aj nášmu
pánovi kaplánovi Dušanovi Rončákovi, ktorý 20. februára 2014 oslávil svoje 33. narodeniny. Prajeme Vám všetko dobré vo Vašej službe v našej farnosti! Najmä veľa
požehnania, zdravia a darov Ducha Svätého!
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od 26. januára 2013
do 25. februára 2013
Do farského spoločenstva sme
sviatosťou krstu prijali:
Daniel Bóna
Nikoleta Uríková
Sebastián Hološka
Stela Mária Mikulová
Alexandra Mária Mazanová
Alex Ján Grolmus
S kresťanskou nádejou na stretnutie
vo večnosti sme sa rozlúčili
so zomrelými:
Helena Gurvaiová, 80r.
Andéla Kurianová, 79r.
Antónia Junasová, 91r.
Mária Varhonáková, 86r.
Štefan Ziman, 62r.
Miroslav Vríčan, 54r.
Dana balážiková, 57r.
Jozef Opoldus, 81r.
Martina Podlužinská Prochásková, 37r.
Júlia Hladká, 90r.
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Národný týždeň manželstva
Kostol Najsvätejšej Trojice v Prievidzi, 13. február 2014

Detský maškarný ples
Piaristická spojená škola F. Hanáka, 2. marec 2014

