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Svätý Mikuláš  
6. decembra 2015, Kostol sv. Bartolomeja (farský) 
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„Ktokoľvek ňou prejde, bude môcť 
zakúsiť Božiu lásku, ktorá potešuje, 
odpúšťa a dáva nádej,“ píše sa 
v dekréte. Náš diecézny biskup súčas-
ne určil, že otvorenie mimoriadneho 
Svätého roka sa má v tomto chráme 
uskutočniť na Tretiu adventnú nedeľu 
13. decembra 2015.  
Otvorenie by mal viesť biskupský dele-
gát podľa formuláru, ktorý bol na náš 
farský úrad doručený spolu s dekré-
tom. Tento vychádza z obradu požeh-
nania novej brány kostola, ako je uve-
dený v liturgickej knihe Benedikcionál.  
A tu vznikol problém. My totiž žiadnu 
novú bránu v kostole nemáme. A jej 
vybudovanie ani nebolo odporúčané. 
Mohli by sme síce obnoviť starý vchod 
do svätyne kostola z južnej strany, ale 
kým by sme na takýto stavebný zásah 
získali povolenie úradov, asi by bolo po 
Svätom roku.  
Čo teda robiť? To bola základná otáz-
ka, ktorú sme si s bratmi kaplánmi 
položili. Ktorý vchod (bránu) do kosto-
la označíme za „svätý“ či „svätú“? 
Teda vchod či bránu? Alebo budeme 
považovať za „Svätú bránu“ mrežu, 
deliacu priestor pod vežou od hlavnej 
lode?  
V dekréte otca biskupa sa píše, že za 
Svätú bránu milosrdenstva je vyhláse-
ný Kostol sv. Bartolomeja, nie kon-
krétny vchod či brána. Milosti 
a odpustky, ktoré môžu veriaci získať 
prejdením Svätej brány, sa tak vzťa-
hujú na každú návštevu tohto chrámu. 
Podľa mňa je teda Svätou bránou celý 
kostol. 
„To by si však niektorí mohli vysvetliť 
tak, že kostolom musia prejsť, 

a spôsobí to neželanú migráciu veria-
cich po kostole,“ upozornili ma bratia 
kapláni. „A okrem toho, ako môže byť 
bránou kostol, ktorý je mužského ro-
du?! Veď brána je rodu ženského!“  
„Nuž, tak toto asi nebude také ľahké 
vyriešiť,“ povedal som si. „A veď to 
ani nebudem riešiť,“ dodal som si sám 
pre seba vzápätí, „prečítame biskupov 
dekrét a nech to každý chápe, ako 
chce.“ 
Napriek tomu však moje úvahy pokra-
čovali ďalej. O čom milosrdenstve je 
vlastne tento rok? O Božom! A Boh je 
nielen otec, ale i matka. Ako čistý 
duch totiž nie je determinovaný pohla-
vím či rodom ako človek. On je nad 
tým. A jeho láska – teda zníženie srdca 
(latinsky misericordia, slovensky milo-
srdenstvo) k nám – sa prejavuje i ot-
covským, i materským spôsobom.  
A tak Svätá brána milosrdenstva v sebe 
môže mať aj prvky „mužské“ a kostol 
aj prvky  „ženské“. Koniec koncov, 
muži i ženy sú stvorené na Božiu podo-
bu. I keď spolu, veď „na Boží obraz 
ich stvoril,“ píše Kniha Genezis.  
A práve toto spoločenstvo muža a ženy 
podľa mňa tak trochu dáva odpoveď 
i na otázku, či kostol môže byť brá-
nou. K prejdeniu touto bránou totiž 
milosrdný Boh volá i mužov i ženy, ba 
každého z nás osobitne. A všetkých 
spolu súčasne. Veď ak sme stvorení na 
jeho obraz, sme pozvaní byť milosrdní 
ako on. Voči mužom i ženám, deťom 
i starcom - jednoducho ku všetkým.       
 

Váš farár Vladimír Slovák 

Môže byť on ona?   

Banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec vydal 4. novembra 
2015 Dekrét vyhlasujúci farský Kostol svätého Bartolomeja, apoštola, v Prievidzi 
za Svätú bránu milosrdenstva z príležitosti Svätého roka milosrdenstva.   
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Každý piatok začíname o 14:00 vylo-
žením Sviatosti oltárnej k tichej ado-
rácii. Je to čas, kedy sa môže každý 
stíšiť pred Pánom a priniesť mu všet-
ky svoje bolesti, ale aj radosti. Nasle-
duje spoločná modlitba Korunky Bo-
žieho milosrdenstva o 15:30. O 15:45 
začína kajúcna pobožnosť s príhovo-
rom na tému milosrdenstva, keďže 
začíname sláviť mimoriadny Jubilejný 
rok milosrdenstva. Témy príhovorov, 
ktoré odzneli a odznejú, sú tieto: 
• 27.11. „Buďte rozumní a bdej-

te“ (1Pt 4, 7-11; 2Pt 3, 1.11) 
• 4.12. „... jeho milosrdenstvo z po-

kolenia na pokolenie“ (Lk 1, 46-55; 
68-79) 

• 11.12. „Kto preukazuje milosrden-
stvo, nech to robí radostne“ (Rim 
12, 8) 

• 18.12. „Milosrdenstvo chcem a nie 
obetu“ (Oz 6, 6; Mt 9, 13) 

Súčasťou duchovnej obnovy je aj 
modlitba liturgie hodín (ranné chvály 
a vešpery) pri sobotných svätých om-
šiach. 
 
Vrcholom adventnej duchovnej obno-
vy je sobota 12. decembra, kedy 
k nám príde s prednáškou na tému 
skutkov telesného milosrdenstva 
predstavený Rehole milosrdných bra-
tov, brat Joachim Mačejovský OH. 
Rozhovor s ním prinášame aj v tomto 
čísle Bartolomeja. Program daného 
dňa je nasledovný: 
15:30 ruženec Božieho milosrdenstva 
15:45 prednáška brata Joachima 
16:30 sv. omša 
17:15 večer milosrdenstva (komunita 
Emanuel) 

 
Večer milosrdenstva je moderovaná 
adorácia (piesne a sprievodné slovo, 
ktoré majú pomôcť k hlbšiemu preží-
vaniu vzťahu s Pánom v Eucharistii). 
Počas tejto adorácie bude možné 
pristúpiť k svätej spovedi, alebo len 
jednoducho požiadať o modlitbu na 
váš úmysel. 
 
V nedeľu 13. decembra otvoríme 
v našej farnosti mimoriadny Jubilejný 
rok milosrdenstva svätou omšou 
o 9:00 hod. Pri tejto príležitosti bude 
na farskom kostole otvorená Svätá 
brána milosrdenstva. 

Marián Husár, kaplán  

Advent a otvorenie Roku milosrdenstva v našej farnosti 

Už v piatok pred prvou adventnou nedeľou (27. novembra) začala v našej far-
nosti v Kostole sv. Bartolomeja duchovná obnova – príprava na sviatky Narodenia 
Pána. Ukončená bude v piatok pred štvrtou adventnou nedeľou (18. decembra). 

  Oficiálne logo k Roku milosrdenstva 
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Diecézny biskup Mons. Marián Cho-
vanec prijal odporúčanie Svätého 
Otca Františka, aby sa priblížili 
možnosti získania ovocia Svätého 
roka milosrdenstva čo najväčšiemu 
počtu veriacich, veľmi vážne. Niet 
dekanátu, v ktorom by nevymenoval 
niektorý z kostolov za Svätú bránu 
milosrdenstva. V susednom bojnic-
kom dekanáte je to Kostol Mučeníc-
kej smrti svätého Jána Krstiteľa 
v Nitrianskom Pravne a smerom dolu 
Nitrou Kostol Božského Srdca Ježi-
šovho v Partizánskom. Pre prievidz-
ský dekanát je to náš farský Kostol 
sv. Bartolomeja.   
Toto vyhlásenie chápeme ako výzvu 
a podrobne sme si preštudovali po-
žiadavky, ktoré na tieto kostoly kla-
die náš biskup. Spolu s kňazmi 
z celého dekanátu sme pre Svätý 
rok milosrdenstva navrhli nasledov-
né aktivity:  
1. Od 13.12. 2015 sa budeme 
v tomto kostole každý deň modliť 
Korunku  Božieho milosrdenstva. 
V pondelok až sobotu o 15:30, 
v nedeľu bude korunka o 8:35 medzi 
prvou a druhou sv. omšou. Cez týž-
deň po nej bude ruženec zakončený 
hymnom Zdravas, Kráľovná. 
2. Keď to bude liturgicky možné, 
budeme sa jeden deň v týždni (bez 
pravidelnosti) pri všetkých troch sv. 
omšiach venovať téme milosrden-
stva. Prioritné dni pre túto aktivitu 
sú štvrtok a piatok.   
3. Posilníme spovedanie pred 
sv. omšou, ktorá býva v pondelok až 

piatok o 12:00. Rozšírime ho z pol 
hodiny na predpísanú hodinu.    
V poslednú sobotu mesiaca bude do 
nášho chrámu putovať vždy iná far-
nosť dekanátu. Program návštevy 
začneme o 10:30 modlitbou  Korun-
ky Božieho milosrdenstva, bude 
doňho patriť i kajúca pobožnosť, 
v ktorej sa bude hovoriť o skutkoch 
telesného milosrdenstva, a adorá-
cia. Zakončíme ho sv. omšou 
o 12:00. 
Veríme, že i vďaka ostatným bra-
tom kňazom z dekanátu sa nám ten-
to program podarí úspešne naplniť. 
 

Vladimír Slovák, Dušan Rončák, Ma-
rián Husár  

Ako to bude vyzerať so Svätou bránou u nás 

Už v piatok pred prvou adventnou nedeľou (27. novembra) začala 
v našej farnosti v Kostole sv. Bartolomeja duchovná obnova – príprava 
na sviatky Narodenia Pána. Ukončená bude piatok pred štvrtou advent-
nou nedeľou (18. decembra). 
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Na Štedrý deň rozdáme betlehem-
ské svetlo medzi 13:00 a 14:00 na 
týchto miestach v Prievidzi a Boj-
niciach: 
 
•  Dlhá ulica (pri potravinách) 
•  Námestie slobody (pri Trojičnom 
stĺpe) 

•  Žabník (potraviny na Ulici stavbá-
rov) 

•  Necpaly (pri potravinách Pod py-
ramídami) 

•  Sever (pri potravinách Jednota na 
Nováckeho ulici) 

•  Staré sídlisko (pri hoteli Magura) 
•  Zapotôčky (pri potravinách Jedno-
ta na Ulici Ľ. Ondrejova) 

•  Bojnice (pri lekárni Notre Dame) 
•  Bojnice (pred Kostolom sv. Marti-
na) 

•  Bojnice (Dubnica) 
 
Okrem toho si betlehemské svetlo 
môžete odpáliť na Štedrý deň aj po 
skončení vigílnych svätých omší 
(približne medzi 17:00 a 17:30) 
pred týmito kostolmi: 
 
•  Kostol sv. Bartolomeja (farský) 
•  piaristický kostol  
•  Kostol sv. Terézie z Lisieux 
(Zapotôčky) 

•  Kostol sv. Martina (Bojnice) 
 
Na bezpečný transport betlehem-
ského svetla si nezabudnite priniesť 
sviečku chránenú pred vetrom alebo 
petrolejovú lampu. 
Naším cieľom je odovzdať plamie-

nok z Betlehema čo najväčšiemu 
počtu ľudí, aby tento symbol ľudskej 
lásky, pokoja, jednoty a porozume-
nia zavítal počas Vianoc aj k tým, 
ku ktorým sa doteraz nedostal.  
Tak, ako tento plamienok spája ľu-
dí, chceme spojiť aj Prievidzu 
a celú hornú Nitru s ostatnými mes-
tami na Slovensku a vytvoriť symbo-
lickú reťaz Svetla.  
 
Nech prežiari vianočné sviatky! To 
Vám prajú skauti, skautky. 

 
Slovenský skauting, 14. zbor Prievi-
dza 

Betlehemské svetlo 

Malý plamienok zapálený v Bazilike Narodenia Pána sa odovzdáva odpá-
lením plamienka zo sviečky na sviečku, z ruky do ruky. Každé odpálenie 
svetla odkazuje ďalej tiché prianie, aby sa pokoj a porozumenie šírili 
v ľudských srdciach presne tak, ako sa od človeka k človeku šíri plameň 
betlehemského svetla.  

Foto: Marián Suvák 



Aj tento rok sa zapojíme do ohlaso-
vania radostnej zvesti o narodení 
nášho Pána koledovaním. V tomto 
ročníku Dobrej noviny upriamujeme 
pozornosť na vodu. „Maji ya mais-
ha.“ čo znamená: „Voda je život“. 
„Pitná a čistá voda je otázkou pr-
votnej dôležitosti, pretože je nevy-
hnutná pre ľudský život a na udrža-
nie suchozemských a vodných eko-
systémov.“ (Encyklika Svätého Otca 
Františka Laudato si) 
Týmto projektom chceme aj my 
s vašou pomocou sprístupniť ľuďom 
pitnú vodu tam, kde to teraz naj-
viac potrebujú - v Turkane (oblasť 
Afriky sužovaná suchom).  
Koledovať budeme opäť v dňoch 
26. - 27.12.2015. Objednať si nás 
môžete po každej svätej omši 
v sakristii farského i piaristického 
kostola.     

Vaši koledníci 
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Advent a Vianoce v Prievidzi budú bohaté na kultúrny i duchovný program. 
Pripravili sme pozvánky na niektoré zaujímavé podujatia:   

 

17.12. – Benefičný koncert 
Spoločenstvo Piar a Piaristická spojená škola F. Hanáka Vás pozývajú na Vianoč-
ný benefičný koncert pod záštitou primátorky mesta Prievidza Kataríny Macháč-
kovej. Koncert sa koná v Kostole Najsvätejšej Trojice v Prievidzi (piaristi) 17. 
decembra 2015 o 16:00. Výťažok z dobrovoľného vstupného bude venovaný na 
podporu Charity - domu sv. Vincenta v Prievidzi. 
23.12. – Skauti na Námestí slobody 
Prievidzskí skauti pozývajú v stredu 23. decembra o 16:00 na Vianočné trhy na 
Námestí slobody v Prievidzi, kde vystúpia so svojím adventno-vianočným progra-
mom pri príležitosti privezenia betlehemského svetla do Prievidze. 
25.12. – Slávnostná svätá omša s orchestrom 
V Kostole Najsvätejšej Trojice v Prievidzi (piaristi) sa na Prvý sviatok vianočný, 
25. decembra 2015 o 9:30, koná tradičná slávnostná svätá omša, na ktorej bude 
účinkovať Školský orchester Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka Prie-
vidza spolu s Miešaným zborom Rozkvet pod dirigentskou taktovkou Jána Glosa.   

  

Pripravil Alojz Vlčko 

Decembrové pozvánky 

www.dobranovina.sk 
Studňa v Kotela Akali  
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V úvode stretnutia vyjadril pán dekan 
Vladimír Slovák spokojnosť s tým, že sa 
v uplynulom roku podarilo urobiť nové 
ozvučenie i kúrenie farského kostola. Na 
pece budú ešte dorobené nové podložky 
a kryty. 
 

Projekcia v kostole 
V blízkej budúcnosti by vo farskom kos-
tole malo byť nainštalované plátno, na 
ktoré sa počas sv. omše budú premietať 
texty piesní a žalm, prípadne biblické 
texty, alebo iné veci napomáhajúce 
katechéze. Otvorila sa aj otázka liturgie 
hodín (tzv. breviár). Členovia rady takú-
to spoločnú formu modlitby neodporúča-
li na každý deň. Otvorenou zostáva otáz-
ka obsluhy zaradenia. 
 

Mariánsky kostol 
Na ministerstvo kultúry bola podaná 
žiadosť týkajúca sa dotácie na postupnú 
rekonštrukciu Mariánskeho kostola. 
V prvej fáze sa jedná o reštaurátorský 
prieskum a zameranie stavby, bez čoho 
nie je reálne vypracovať projekt opravy. 
V januári 2016 bude vytvorená užšia 
skupina na čele s umeleckým vedúcim, 
ktorá bude dohliadať na priebeh akcie. 
 

Budova prenajatá MV Staving 
Vo februári 2016 končí súčasný stav tý-
kajúci sa budovy na Hviezdoslavovej 
ulici č. 2 (bývalá dievčenská škola). Sta-
vebná firma MV Staving, a.s., ktorá bu-
dovu pred 20 rokmi rekonštruovala, ju 
mala doteraz v bezplatnom nájme. Spo-
ločnosť v nej zostane sídliť i naďalej, 
avšak za odplatu, a správu budovy bude 
riešiť farnosť. Je preto nutné vybrať 
správcu alebo správcovskú spoločnosť. 
Konkrétne veci týkajúce sa nájmu budo-

vy sa budú riešiť v blízkej budúcnosti. 
 

Priestory trhoviska 
Priestory trhoviska na Hviezdoslavovej 
ulici sú vo vlastníctve farnosti a prenají-
ma si ich mesto Prievidza. Pre neefektív-
nosť prevádzky trhoviska, ktorá je spô-
sobená nízkymi príjmami za prenájom 
trhových miest má mesto Prievidza zá-
mer tento nájomný vzťah v priebehu 
roka 2016 prehodnotiť. Riešením môže 
byť jeho ukončenie, alebo zníženie vý-
mery prenajímanej plochy. Aktuálnou sa 
preto stala otázka ďalšieho zužitkovania 
tohto majetku.  
 

Pozemky na cintoríne 
Keďže farnosť vlastní časť pozemkov na 
cintoríne, v blízkej budúcnosti bude po-
trebné zvážiť, ako sa dohodnúť s mes-
tom na ich obojstranne výhodnom využí-
vaní. Farnosť a mesto vytvoria spoločný 
tím, ktorý zistí presný právny stav a na-
vrhne zodpovedajúci model riešenia.   
 

Organisti 
Napriek tomu, že sv. omše o 12:00 sa 
zúčastňuje počas všedných dní 
z ponúkaných možností najviac veria-
cich, takmer nikdy na nej nie je prítom-
ný organista. Je potrebné stanoviť litur-
gický status bohoslužby (spievaná, ti-
chá...), čo však nie je jednoduché, lebo 
za ostatné roky sa zmenilo zloženie jej 
návštevníkov. Treba riešiť i problémy 
týkajúce sa počtu organistov vo farnosti.  
 

Termín farského plesu 
Farská rada sa zaoberala i termínom 16. 
ročníka farského plesu. Mal by sa konať 
23. januára 2016. 

-ph- a -vs-  

Zo zasadnutia farskej rady 

Členovia Farskej pastoračnej a Ekonomickej rady farnosti Prievidza – 
mesto sa zišli na zasadnutí v pondelok 9. novembra 2015. Okrem zhod-
notenia súčasného stavu sa venovali i otváraniu tém týkajúcich sa far-
nosti v budúcnosti, najmä v roku 2016.  



 
A

ktu
áln

e 

9 

12/15 

Dôvodom stretnutia bolo vyhlásenie 
farského kostola za Svätú bránu mi-
losrdenstva z príležitosti Svätého 
roka milosrdenstva. Diecézny biskup 
totiž pre tieto vybrané chrámy odpo-
ručil niekoľko aktivít, ktoré sa v nich 
počas jubilejného roka majú konať. 
Niektoré bude zabezpečovať práve 

Ružencové bratstvo, čo je jeden 
z výsledkov stretnutia. Ide o každo-
dennú modlitbu Korunky Božieho 
milosrdenstva, ktorá sa bude modlie-
vať od pondelku do soboty o 15:30 (v 
nedeľu o 8:35). Po nej bude počas 
týždňa nasledovať modlitba klasické-
ho posvätného ruženca. Na jeho zá-

Svätý rok a svätý ruženec   

V pondelok 24. októbra sa vo farskej kancelárii stretli ružencové matky 
z našej farnosti. Stretnutie zvolal a viedol horliteľ Konstantin Pogorie-
lov. Akciu iniciovali kňazi vykonávajúci službu vo farskom Kostole 
sv. Bartolomeja.  

Úvodnú svätú omšu celebroval Rado-
van Hasík, kaplán z Handlovej. Ne-
chýbali ani domáci správca farnosti 
a dlhoročný podporovateľ festivalu 
Marek Sabol, prievidzský dekan Vla-
dimír Slovák a páter Ján Hríb SchP.  
Na svätej omši spievala domáca sku-
pina Spray. Nasledovali vystúpenia 
spevokolu Pramienok z Partizánske-
ho, Šumienok z Diviak nad Nitricou, 
spevokolu Rosnička z Prievidze a na-
pokon Bartolomejčiat z Prievidze. 
Hlavne deti mali z možnosti ukázať 
svoje umenie a veľkú radosť. Pre 
starších bol zas festival skvelou prí-
ležitosťou inšpirovať sa od iných, 
ktorí sa tiež venujú spevu, povzbu-
diť sa a načerpať motiváciu do ďal-
šej práce. Domácu atmosféru pod-
čiarkli už neodmysliteľné koláčiky 
od veriacich z farnosti.  

Na festivale Mladí mladým spievali aj Rosnička a Bartolomejčatá 

Vo Veľkej Lehôtke sa uzatvára cirkevný rok hodovou slávnosťou. Tunajší 
farský kostol je totiž zasvätený Kristovi Kráľovi. Na vigíliu tohto sviatku, vždy 
v sobotu, sa koná festival gospelovej mládežníckej piesne Mladí mladým. 
V sobotu 21. novembra 2015 sa uskutočnil už jeho 21. ročník. 

Nech Pán Boh požehnáva mládež, ktorá sa snaží aj takýmto spôsobom osla-
vovať Boha a potešovať ľudí v tejto uponáhľanej dobe.  

Alojz Vlčko 

Rosnička 

Bartolomejčatá 
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„Pomáhame ľuďom bez domova, 
ktorí sú celé dni na ulici. Chceme, 
aby mal každý aspoň jedno teplé 
jedlo denne. Aj preto sú pre našu 
prácu vyzbierané potraviny veľkou 
pomocou. Takisto prevádzkujeme 
stredisko osobnej hygieny, kde zasa 
vieme poskytnúť našim klientom 

darované hygienické potreby,“ ho-
vorí Milan Petráš, riaditeľ nezisko-
vej organizácie Charita – dom sv. 
Vincenta. „Úprimne ďakujeme všet-
kým darcom, ktorí nás v zbierke 
podporili a pomohli tak priamo na-
šim klientom, o ktorých sa stará-
me,“ dodáva.  

Poďakovanie za potravinovú zbierku 

Nezisková organizácia Charita – dom sv. Vincenta ďakuje všetkým dar-
com a dobrovoľníkom, ktorí podporili Tesco potravinovú zbierku. Zbier-
ka sa konala od 16. do 21. novembra 2015 v Hypermarkete Tesco 
v Prievidzi. Vyzbieralo sa spolu 1347 kg tovaru v hodnote 1943,95 eur. 

ver sa počas tohto roka vždy odreci-
tuje alebo zaspieva hymnus 
"Zdravas, kráľovná".   
Ružencové matky vyjadrili aj ochotu 
prevziať modlitbový patronát nad 
tohtoročnými birmovancami a pod-
poriť ich v čítaní Svätého písma za-
kúpením Biblie pre mladých. Birmo-
vanci ju dostanú ako vianočný dar-
ček.  
V závere stretnutia väčšina prítom-

ných hodnotila „Prievidzský deviat-
nik 2015“ a vyjadrila spokojnosť 
s pozývaním kňazov, ktorí v minu-
losti účinkovali v našej farnosti. Pre 
rok 2016 iniciovali pozývanie kňazov 
– rodákov a navrhli aj ich zoznam. 
S výsledkami stretnutia oboznámili 
ostatných ruženčiarov horliteľ Kon-
stantin Pogorielov a kaplán Dušan 
Rončák na prvonedeľnom stretnutí 6. 
decembra 2015.     -vs-  
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Podľa štatistík v Európe seminaris-
tov pomaly ubúda. Sú však krajiny, 
v ktorých je to presne naopak. 
V Ázii a v Afrike je stále veľa záu-
jemcov o kňazské povolanie Problé-
mom pre nich je ale financovanie 
štúdia.  
 
Klub priateľov misií v Prievidzi sa 
pripája k výzve Pápežských misij-
ných diel (PMD) a ponúka vám mož-
nosť podporiť nové kňazské povola-
nia. Podporiť môžeme študentov 
kňazského seminára Mons. Louis de 
Parisota v Tchanvedji, v diecéze 
Lokossa, v Benine. 
 
Štúdium trvá 4 roky, mesačné nákla-
dy na štúdium pre jedného kňaza 
predstavujú 50 €. V prípade podpory 
farským spoločenstvom je možné po 
vysviacke sprostredkovať návštevu 

novokňaza, ktorý by vo farnosti, 
ktorá ho podporovala, slávil primič-
nú svätú omšu.  
Ak sa rozhodnete podporiť nové 
kňazské povolania, prispievať môže-
te osobne, alebo prevodom na účet 
vytvorený na tento účel. Ak desať 
rodín alebo jednotlivcov v našej 
farnosti prispeje sumou 5 € mesačne 
počas štyroch rokov, podporí povo-
lanie jedného nového kňaza! 
 
V prípade akýchkoľvek otázok týka-
júcich sa podpory seminaristov kon-
taktujte p. Máriu Dalmádyovú, ve-
dúcu Klubu priateľov misií, na tele-
fónnom čísle 0907 774 918.  
Viac informácií nájdete i na  webo-
vej stránke www.misijnediela.sk. 
 

Členovia Klubu priateľov misií,  
Prievidza 

Podporme seminaristu 

Neoceniteľnou pomocou pre organi-
záciu bola aj práca 28 dobrovoľní-
kov, ktorí zabezpečili službu pri 
vstupe do obchodu a preberali dary 
od darcov. Veľkou podporou bola 
účasť Kataríny Macháčkovej, primá-
torky mesta Prievidza, ktorá sa do 
zbierky zapojila ako dobrovoľníčka a 
spolu s rodinou zabezpečila službu 
v sobotu 21. novembra doobeda. 
 
K poďakovaniu darcom a dobrovoľ-
níkom sa pridáva aj nezisková orga-
nizácia Spokojnosť, ktorá zbierala 
potraviny v Supermarkete Tesco na 
Námestí slobody, kde darcovia daro-
vali 333 kg potravín v hodnote 
452,38 eur. 
Tesco potravinová zbierka sa konala 
v predajniach reťazca na celom Slo-
vensku. Partnermi zbierky sú Evan-

jelická Diakonia, Depaul Slovensko, 
Potravinová banka Slovenska a Slo-
venská katolícka charita.  
 
Všetky vyzbierané potraviny, ale aj 
tovar z drogérie boli evidované pro-
stredníctvom pokladničného systé-
mu, vďaka čomu vie Tesco určiť 
presnú hodnotu darovaného tovaru.  
Po skončení zbierky venuje Tesco 
ďalších 20 % z tejto sumy zapoje-
ným organizáciám.  
Celková hmotnosť darovaného tova-
ru na celom Slovensku dosiahla 77 
ton, čo je množstvo, z ktorého sa 
podľa odhadov organizátorov podarí 
pripraviť približne 192 500 porcií 
teplého jedla.  
 

Text: Alojz Vlčko 
Foto: Vladimír Pavlíček 
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Slávnosť sv. Jozefa Kalazanského je 
síce v liturgickom kalendári stano-
vená na 25. augusta, ale vtedy sú 
prázdniny a počas nich sú školy ešte 
prázdne. Preto už tradične pripadla 
oslava zakladateľa piaristických škôl 
na november, kedy je život 
v školách v plnom prúde.  
V Prievidzi sa tohtoročná slávnosť 
začala triednickou hodinou. Učitelia 
počas nej žiakom a študentom pri-
pomenuli životopis tohto veľkého 
svätca a jeho poslanie od Boha za-
kladať zbožné školy a venovať sa 
chudobným deťom. Starší študenti 
gymnázia a strednej odbornej školy 
mali spoločne prednášku 
s Richardom Vašečkom na tému Mi-

lovať a ctiť vo vzťahoch.  
O 9:00 sa konala slávnostná sv. om-
ša, ktorú celebroval bývalý študent 
piaristického gymnázia a teraz už 
páter Matúš Palaj SchP. V kázni vy-
zýval k návratu k milosrdnému Bohu 
Otcovi a aj na príklade chlapca Ar-
mu poukázal na Božiu dobrotu 
a vernosť v hľadaní každého jedné-
ho z nás. Pre mnohých pedagógov 
bolo toto stretnutie dojemné 
a povzbudilo ich k ďalšej práci 
s mládežou.  
Slávnostnou sv. omšou sa program 
pre žiakov skončil a nasledoval 
program pre zamestnancov školy. 
V školskom klube v príjemnej atmo-
sfére mohli aj oni diskutovať 

Patrocínium v piaristickej škole 

Koncom novembra učitelia v piaristických školách slávia spolu so žiakmi 
a ostatnými zamestnancami školy „Patrocínium“ - Deň učiteľov piaris-
tických škôl, slávnosť sv. Jozefa Kalazanského, zakladateľa piaristic-
kých škôl a piaristickej rehole. Tento rok sa konalo 27. novembra.  

Sviečka za život 
Fórum života organizuje Sviečku za 
nenarodené deti už tradične pro-
stredníctvom farností, škôl a rôz-
nych spoločenstiev, pri ktorých je 
nenahraditeľná pomoc dobrovoľní-
kov. V našej škole sa do tejto aktivi-
ty zapojili členovia žiackej školskej 
rady aj ostatní mladí gymnazisti. 
Najskôr ich čakala veľká úloha – na-
lepiť samolepky na 2000 ks sviečok, 
a tak ich pripraviť na distribúciu do 
celého okresu. Za pomoc pri prípra-
ve informačného stánku a prítom-
nosť v ňom počas troch dní konania 
zbierky  (29. - 30. 10. a 2. 11.) 
zvlášť ďakujeme študentom osem-
ročného gymnázia – sekunde a ter-
cii. Preukázali veľkú ochotu a nasa-

denie a podarilo sa im vyzbierať 
44,50 €. Vyzbieranú sumu sme pou-
kázali na účet Fóra života. 
 
Súťaž v programovaní 
Študent oktávy Jozef Bugoš zvíťazil 
v krajskom kole súťaže Zenit v prog-
ramovaní v kategórii A. Srdečne bla-
hoželáme. 
 
Bedminton 
Veronika Köberlingová a Mária Dra-
hošová získali 3. miesto na kraj-
ských majstrovstvách v bedmintone, 
ktoré sa konali v Ilave. K úspechu 
blahoželáme. 
 

Pripravila: Elena Blašková 

Novinky z piaristickej školy 



 
A

ktu
áln

e 

13 

12/15 

19. novembra 2015 sa pedagógovia z Piaristickej spojenej školy pripojili 
k 235 školám po celom Slovensku, aby zabojovali za ozdravenie nášho škol-
stva. Mohli sa rozhodnúť navštíviť najbližšiu transfúznu stanicu, ktorá bola 
v Handlovej a darovať krv. Tí, ktorí z rôznych príčin darovať krv nemôžu, 
využili tento deň na lekárske vyšetrenie. Dôsledkom toho sa na základnej 
škole a strednej odbornej škole nevyučovalo vôbec a na gymnáziu v obme-
dzenej miere.  
 
Touto formou protestu chceli učitelia poukázať nielen na nespokojnosť 
s nízkymi platmi učiteľov, zvlášť mladších, ale aj so stavom, systémom 
a financovaním celého školstva. Školstvo nie je v súčasnej spoločnosti skutoč-
nou prioritou. Parlament schválil štátny rozpočet na budúci rok, podľa ktorého 
pôjde do školstva približne o 260 miliónov eur menej ako tento rok.  
 
Mottom Učiteľskej kvapky krvi boli slová: „Čím viac nás pôjde darovať 
krv, tým je väčšia šanca, že sa zdravotný stav nášho školstva konečne 
zlepší.“ 

-zš- 

Piaristi sa zapojili do Učiteľskej kvapky krvi  

o rôznych otázkach s Richardom 
Vašečkom, učiteľom, evanjelizáto-
rom a politikom v jednej osobe. 
Práve na svedectve vlastného života 
(od štúdií na vysokej škole cez pôso-
benie učiteľa na cirkevnom gymná-
ziu až po Božie povolanie do politi-
ky) hovoril o svojej skúsenosti živo-
ta s Bohom Otcom, ktorý sa o všetko 
stará, ak mu dôverujeme. Podelil sa 
nielen o skúsenosti s výchovou 
a vzdelávaním v škole, ale i vo 
vlastnej rodine.  
Po dvojhodinovej besede boli všetci 
pozvaní na slávnostný obed, ktorého 
sa zúčastnili aj viacerí bývalí za-
mestnanci školy, v súčasnosti už 
dôchodcovia. Na záver dostali ako 
dar novú Ročenku, z ktorej sa mohli 
dozvedieť o najdôležitejších ak-
ciách školy za predchádzajúci škol-
ský rok. Našli tu takisto štatistické 
prehľady a spomienkové fotky tried 
i rôznych školských akcií.  
 

Anežka Kútiková Fo
to
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Richard Vašečka prednášal na tému 
Milovať a ctiť. Vážne, ale i s istou 
dávkou humoru hovoril o par-
tnerských vzťahoch aj na príklade 
svojho vzťahu s manželkou Martuš-
kou. Pozornosť poslucháčov však 
upriamil predovšetkým na jeden 
dôležitý vzťah, a to vzťah k Bohu, 
od ktorého sa potom odvíjajú všetky 
naše ostatné vzťahy.  
Vašečka všetkým prítomným pred-
stavil i knižnú formu projektu Milo-
vať a ctiť. Publikácia vznikla ako 
súhrn prednášok a článkov v minu-
losti uverejňovaných v časopise Na-
hlas. Táto séria príspevkov týkajú-
cich sa témy manželstva, rodiny, 
vzťahov, sexuality a výchovy detí 
bola vydaná najskôr v podobe ôs-
mich brožúrok (Milovať a ctiť – Na-
vždy; Sexualita; Výchova detí; Úcta 
v rodine; Financie v rodine; Vo 
vzťahu; Chcem byť chlap; Život) 
a teraz i jednej súbornej knihy. Tá 
bola v daný piatok horúcou novin-
kou. Vašečka ju na chvály priniesol 

priamo z vydavateľstva a jej predaj 
mal v Prievidzi premiéru.  
Piar Worship ďalej pokračoval chvá-
lami a modlitbami za mesto Prievi-
dza a ľudí v ňom, ako aj za celú 
hornú Nitru.  
Chvály s hosťom Spoločenstvo PIAR 
organizuje v pravidelných interva-
loch počas celého roka. Ich cieľom 
je posilniť vieru skrze svedectvo 
ľudí z celého Slovenska, ale nielen 
odtiaľ. Minulý rok prišli na chvály 
v Prievidzi napríklad i hostia z Ame-
riky.  

Text: Anežka Kútiková 
Foto: Jakub Straňanek  

Richard Vašečka - celoslovensky uznávaný rečník a učiteľ v oblasti kres-
ťanského života, manželstva a vzťahov. Vystupuje na seminároch, kon-
ferenciách a festivaloch na Slovensku i v zahraničí.  
Pochádza z Bratislavy. Vyštudoval katolícku teológiu v Prešove, kde spo-
lu s ďalšími študentmi založil katolícke spoločenstvo Nový Jeruzalem. 
Pätnásť rokov pôsobil ako učiteľ na cirkevnom gymnáziu v Žiline. Od 
marca 2012 je poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.  
V parlamente vychádza zo svojich skúseností otca, učiteľa, kresťana. 
Venuje sa najmä otázkam rodiny, školstva a obrany.  
Sedemnásť rokov je šťastne ženatý s manželkou Martou. Spolu so svo-
jimi štyrmi deťmi bývajú v Marečku pri Žiline.  
Viac o jeho činnosti sa dozviete na www.richardvasecka.sk. 
 

Zdroj: www.milovatactit.sk 

V piatok 27. novembra 2015 po večernej sv. omši u piaristov pokračoval 
duchovný program prednáškou Richarda Vašečku a chválami s kapelou 
GodKnows.  
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Od pondelka 16. novembra až do sobo-
ty 21. novembra navštívili služobníci 
z celého Slovenska spolu šesť miest 
(Poprad, Košice, Žilinu, Bratislavu, 
Brno a Zvolen), aby ohlásili radostnú 
zvesť, modlili sa za ľudí a svedčili im 
o svojom živote s Bohom.  
Pre účastníkov bol pripravený viac ako 
dvojhodinový program, v ktorom ne-
chýbala hudba, tanec, divadlo, ba ani 
videoprodukcia. O dobrote Boha 
a jeho vernosti, o jeho neustálej túžbe 
pritiahnuť si nás k sebe hovorili dobro-
voľníci, ktorí sa v svedectvách delili so 
svojimi príbehmi, ale i kňazi, ktorí na 
túto tému kázali.  
Turné prilákalo do hál či zimných šta-
diónov spolu 19-tisíc ľudí. Aj 
z Prievidze a jej okolia odišli do Zvole-
na tri plné autobusy mladých. „Na 
tour bolo fantasticky. Hneď na začiat-
ku ma dostal úvodný nežný tanec. Bol 
plný emócií, moci a lásky. Cítil som sa 
výnimočne. Dokonca som vyzdravel 
z prechladnutia,“ povedal Jakub, je-
den z účastníkov Godzone tour vo Zvo-
lene. Okrem účastníkov z nášho okresu 
slúžilo na turné v rôznych tímoch 
(videotím, fotografi, tanečníci, diva-
delníci, hudobníci, technický, pozván-
kový a modlitebný tím) viac ako dvad-
sať prievidzských dobrovoľníkov. Mno-
hí mladí sa tiež prihlásili ako lokálni 
dobrovoľníci a svojou službou prispeli 
priamo na mieste konania.  
Michal, dobrovoľník z videotímu, pri-
znal: „Napriek tomu, že som bol na 
turné ako dobrovoľník, veľmi sa ma 

dotklo. V mojom vnútri nastali zmeny 
v tom, ako som vnímal duchovný svet. 
Teraz si uvedomujem, ako veľmi sa Zlý 
snaží prekaziť veci, ktoré robíme pre 
Božie Kráľovstvo - no aj to, že najsil-
nejšou zbraňou proti nemu je modlit-
ba.“ 
 
Riaditeľ projektu Godzone Július Slo-
vák verí, že zmena atmosféry nie je 
len sloganom na jeden večer: 
„Godzone projekt je evanjelizačný 
projekt, ale okrem samotných veľkých 
evanjelizačných akcií alebo misijných 
výjazdov sa snažíme mladých ľudí 
viesť aj ku samotnej formácii a ich 
začleneniu do spoločenstiev a do živo-
ta vo farnosti.  
Napriek tomu, že toto turné je 
asi najznámejšou a najväčšou službou, 
a množstvo ľudí pozná Godzone pro-
jekt práve vďaka nej, ani zďaleka to 
nie je to najkľúčovejšie podujatie. Tie 
najdôležitejšie veci častokrát ani nie 
je vidno.“ 
 

Text: Zuzana Marošiová 
Foto: Lucia Turčanová 

Zmena atmosféry až za hranicami 

Zmena atmosféry. Tak znela tohtoročná téma Godzone tour – evanjeli-
začného turné organizovaného v rámci týždňa Cirkvi pre mládež, ktorý 
každoročne vyhlasuje Rada pre mládež a univerzity KBS. Tento rok však 
Godzone tour nezostalo iba na Slovensku, ale po prvýkrát sa vydalo aj 
za hranice – do susedných Čiech.  
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Cesta do kraja Ježišovho narodenia, 
kde žil s Matkou Pannou Máriou a so 
sv. Jozefom, bola pre nás, 29 pútni-
kov s duchovným sprievodcom Jánom 
Majerníkom, plná očakávania, utrpe-
nia. Veď tu Ježiš pôsobil s apoštolmi, 
s ľuďmi, ktorých miloval, a predsa ho 
dali ukrižovať. Zomrel za nás a víťaz-
ne vstal z mŕtvych.  Toto všetko sa 
nazýva láska. 
Z letiska sme išli autobusom krajom 
olivových hájov, figovníkov, tiež bied-
nou púšťou s  beduínmi. Všade bolo 
badať stopy chudoby, ktorú poznali aj 
pracovité dlane Spasiteľa, Matky Má-
rie a starostlivého Jozefa. Toto sú 
miesta, kde Ježiš pôsobil a žil so svo-
jimi apoštolmi, dotýkali sa ho, 
a predsa prosili o živú vieru, o ktorú 
chceme prosiť i my. 
 

Nečakané rozjímanie 
Jedným z najúžasnejších miest pre 
nás bolo mesto Betlehem. Bet-lechem 
= Dom chleba. Práve tu sa Slovo stalo 
Telom. Hebrejské slovo bet označuje 
i chrám – svätyňu. Toto miesto možno 
chápať i ako svätyňu Chleba. 
Bazilika narodenia zvonku pripomína-
la pevnosť. Bola vybudovaná v roku 
530 rímskym cisárom Justiniánom. 
Nízky vchod vzbudil v nás pokoru. 
Vojsť dnu znamenalo skloniť sa pred 
veľkým tajomstvom Boha, v poníže-
nosti Božieho Syna, ktorý sa prvý sklo-
nil k človeku a ukazuje nám cestu. 
Vojsť po schodíkoch do malej jaskyn-
ky, kde sa Ježiško narodil, sa nedalo 
hneď, pretože práve v nej slávili li-
turgiu pravoslávni bratia. V tichosti 
a trpezlivo sme sa usadili po zemi, 

poniektorí stáli a pohrúžili sa do ne-
beského ticha, v ktorom sa začala 
tichá výučba zbratania sa s Ježišom. 
Tento časový priestor bol iste záme-
rom Božím, vyhradený na rozjímanie 
o milosrdnej Láske.  
Ja som sa schúlila do rohu pod obraz 
Svätej rodiny a spolusestra mi podala 
na zem nejaký pláštik. Na chvíľu ma 
ani obväzy na nohách neomínali, ani 
topánky, necítila som bolesť nôh... 
Zabolelo ma akosi srdce nad mno-
hým. Sestra, ktorá mi bola po celý čas 
oporou, sa opierala o posvätný múr, 
možno len meter od miesta zrodu 
Dieťaťa. Plakala so zopnutými ruka-
mi. Mne sa rinuli slzy a stekali po bar-
le, mojej nevyhnutnej spoločníčke. 
Teraz, položená v náručí, akoby chce-
la zmyť všetko nie ľahké v mojom  ži-
vote. Aj to som odovzdala Dieťaťu 
v jasliach. V pohľade na Betlehem 
som videla svoju rodinu a rodiny náš-
ho drahého Slovenska, i tie, ktoré boli 
nútené opustiť vlasť, aby uživili svoje 
rodiny. 
 

Očistenie 
Neskôr v rozhovoroch s pútnikmi som 
zistila, že viacerí si tam spytovali sve-
domie. Príklad Svätej rodiny sa dotkol  
všetkých. Sľúbili si byť po návrate  
darom pre iných, mať vzájomne 
v pokoji otvorené srdcia. Vedieť od-
pustiť si a byť milosrdnými. Náš ex-
kluzívny čas modlitby preboril ľadové 
bariéry ľudských sŕdc. Pán nás očisťo-
val. 
Ďakovali sme za dobrodincov, milosr-
denstvo, ťažko chorých, trpiacich, 
lekárov, kňazov, rehoľníkov, vládnych 

Cesta lásky 

Práve pred Bazilikou Narodenia v Betleheme nám Boh naplánoval exklu-
zívnu poldruhahodinu čakania. Čiže modlitby. Stáli sme, sedeli, rozjí-
mali, plakali, obetovali prežité, mysleli na drahých, očisťovali sa. Vnútri 
nás objalo nekonečno. A vedomie, že Boh nám dôveruje. 
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predstaviteľov a mládež. Modlili sme 
sa za všetkých, ktorých sme stretli od 
narodenia až doteraz. Bol s nami aj 
mladý misionár páter Stanislav, ktorý sa 
pripravoval na misijnú cestu. Modlili sa 
s nami i pútničky z Česka a mali sme 
spoločnú svätú omšu s pútnikmi televí-
zie Lux, ktorú slúžil Juraj Drobný. 
 

Boh nám dôveruje 
Cez pootvorené dvere jaskynky na nás 
žmurkalo betlehemské svetlo, ktoré 
každoročne putuje prostredníctvom 
skautov takmer do celého sveta. Vôňa 
kadidla nám pripomenula klaňanie sa 
troch kráľov. V rozjímaní sme čakali 
na okamih, keď sa aj my pokloní-
me, pobozkáme štrnásťcípu striebor-
nú hviezdu položenú na mieste naro-
denia Jezuliatka, dotkneme sa toho 
miesta, a pohľadom objímeme jaslič-
ky, v ktorých bolo Dieťa uložené.  
Aká musela byť nežnosť Panny Márie 
a obetavosť  sv. Jozefa, keď im Boh 
zveril takú veľkú a zodpovednú úlohu 
i v biednej maštaľke! Boh im dôvero-
val. A dôveruje aj nám, ktorí sme 
sem prišli ako pútnici. Chvíľu sa cíti-
me byť v blízkosti Svätej rodiny na 
tomto posvätnom mieste ako v našom 
domove, ale aj v nebeskej vlasti. Tu 

sa zrodilo Svetlo zo Svetla.  
Dovoľme pri jasličkách na Vianoce 
vojsť tomuto Svetlu cez naše otvore-
né srdcia aj do našich príbytkov. Ne-
chajme sa objať Svätou rodinou, jej 
milosrdenstvom a požehnaním. Snaž-
me sa zmeniť, ak môžeme! 
Keď sme vošli do jaskynky narodenia, 
objalo nás nekonečno. Sláva na výsos-
tiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom 
dobrej vôle!                                                          

Anka G. Vavrová a M.K. 

Od pondelka 14. decembra do piatku 18. decembra 2015 v čase od 8:00 do 12:00 
bude Charita – dom sv. Vincenta zbierať ovocie a trvanlivé potraviny pre núdz-
nych. Vaše dary budeme prijímať v novej budove charity – na Košovskej ceste 19 
(oproti firme Skanska - bývalým Banským stavbám). 
 

Núdznych, o ktorých sa staráme, môžete podporiť aj darovaním obnoseného šat-
stva. V chladných dňoch sú potrebné najmä pánske odevy - nohavice, bundy, svet-
re, ponožky a spodná bielizeň. Veľmi vítané sú aj hygienické potreby, zachovalá 
obuv, príbor, uteráky a posteľná bielizeň. Materiálne dary môžete priniesť v pracov-
ných dňoch v čase od 8:00 do 12:00 do budovy charity na Košovskej ceste 19. 
 

Ak by ste núdznym chceli pomôcť formou dobrovoľníctva, kontaktujte riaditeľa 
charity pána Milana Petráša na tel. č. 0905 951 854 alebo e-mailom na adrese     
charitapd@gmail.com.                  - Alojz Vlčko - 

Oznamy z Charity - domu sv. Vincenta 
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• Milosrdní bratia sú na Slovensku po-
merne neznámou rehoľou. Pôsobia iba 
v Bratislave. Ako sa teda chalan z met-
ropoly východného Slovenska - z Košíc 
- dopočul o tomto spoločenstve a do-
stal sa doň? 
Rehoľa Milosrdných bratov začala na 
Slovensku pôsobiť v roku 1650 v Spiš-
skom Podhradí, v roku 1669 v Bratis-
lave a neskôr aj v Skalici. Po páde ko-
munistického režimu sa podarilo získať 
späť do vlastníctva rehole nemocnicu 
v Bratislave a obnoviť v nej rehoľný 
život bratov. V Spišskom Podhradí nám 
boli vrátené pozemky a budovy, sa-
motné zariadenie (Domov sociálnych 
služieb sv. Jána z Boha) však prevádz-
kuje Prešovský samosprávny kraj. 
V roku 2011 sme v Bratislave otvorili aj 
denné centrum pre ľudí bez prístrešia 
a na okraji spoločnosti, kde sa v spolu-
práci s rôznymi organizáciami snažíme 
o ich znovuzaradenie do spoločnosti.  
O milosrdných bratoch som sa dozve-
del najprv z jednej publikácie, kde 
boli predstavené všetky rehole, ktoré 
na Slovensku obnovili svoju činnosť po 
roku 1989. Neskôr písali v Katolíckych 
novinách o Nemocnici milosrdných 
bratov v Bratislave a jej činnosti, ako 
aj o zložení večných sľubov jedného 
z bratov – bolo to prvýkrát po štyridsia-
tich rokoch. Keďže práca, respektíve 
služba v sociálnej oblasti ma v tom 
čase veľmi zaujímala (aj napriek to-

mu, že som mal skončenú obchodnú 
akadémiu) a cítil som v sebe Božie 
volanie k zasvätenému životu, rozho-
dol som sa kontaktovať vtedajšieho 
predstaveného v Bratislave. Po niekoľ-
kých rozhovoroch, ako aj „skúšobných 
pobytoch“ medzi bratmi v spoločen-
stve, som v roku 2002 urobil závažné 
rozhodnutie a požiadal som o prijatie 
do rehole.  
Bratia ma prijali a začala sa rehoľná 
formácia – najskôr v Bratislave, po-
tom, keďže my Slováci, patríme pod 
rakúsku rehoľnú provinciu, nasledovala 
kandidatúra a dvojročný noviciát 
v meste Graz. Od roku 2005 do roku 

Dnes na slovíčko s provinciálom Rehole milosrdných bratov Joachimom Mačejovským 

Služba si vyžaduje pokoru 

V našej farnosti prebieha pred vianočnými sviatkami adventná duchov-
ná obnova. Zameraná je na tému milosrdenstva, pretože pápež Franti-
šek vyhlásil nastávajúci rok za mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Na 
tému skutkov telesného milosrdenstva sa nám v rámci tejto obnovy pri-
hovorí dňa 12. decembra o 15:45 vo farskom kostole provinciál Rehole 
milosrdných bratov brat Joachim Mačejovský OH, ktorého vám teraz 
predstavujeme.  
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2008 som bol v Bavorsku v meste Re-
gensburg, kde som získal zdravotnícke 
vzdelanie. Potom som sa vrátil späť do 
Grazu, kde som pracoval ako zdravot-
ník v našej nemocnici. Po zložení več-
ných sľubov v roku 2010 mi bola zvere-
ná starostlivosť o povolania v celej 
provincii (Rakúsko, Maďarsko, Sloven-
sko a Čechy) a kandidátov a minulý rok 
som bol požiadaný o prevzatie úlohy 
priora v Bratislave. 
 
•  Vaším zakladateľom je sv. Ján 
z Boha. Čo ťa na tomto svätcovi naj-
viac oslovilo? 
Keď som po prvýkrát čítal jeho životo-
pis, myslel som si, že čítam bájku 
o nejakom stredovekom hrdinovi. Až 
po opätovnom čítaní a zamyslení sa 
nad životom nášho svätého zakladate-
ľa som si uvedomil, že Boh oslovuje 
a pozýva k nasledovaniu jeho Syna 
každého z nás. Ak človek na toto vola-
nie odpovedá, začínajú sa diať obraty 
a nie zriedkakedy aj zázraky v jeho 
živote.  
Taký obrat v osobnom živote zažil aj 
sv. Ján z Boha. Z pastiera oviec, voja-
ka, predavača kníh, človeka večne ne-
spokojného a hľadajúceho, sa stáva ra-
dikálny nasledovateľ Ježiša Krista. Nie 
slovami, ale skutkami milosrdnej lásky 
žil sv. Ján z Boha evanjelium. A práve 
táto radikálnosť a pevnosť v rozhodnu-
tí, ako aj vytrvalosť v konaní dobra za 
neľahkých okolností ma oslovili a oslo-
vujú až do dnešného dňa.  
Až po prečítaní si životopisu sv. Jána 
z Boha som pochopil slová evanjelia, 
v ktorom Ježiš hovorí o viere na zákla-
de skutkov alebo o tom, že po ovocí je 
možné spoznať človeka. 
 
• V reholi slúžiš chorým a núdznym už 
viac ako trinásť rokov.  Zmenil sa počas 
tohto obdobia nejakým spôsobom tvoj 
pohľad na službu? 

Služba v zdravotnom či sociálnom od-
vetví si okrem odbornej spôsobilosti 
vyžaduje empatiu, trpezlivosť, pokoru 
a mnohé iné vlastnosti, ktorým sa člo-
vek priúča niekedy až počas svojej 
práce - služby.  
Zo začiatku som si myslel, že chorí či 
iným spôsobom znevýhodnení ľudia 
našej spoločnosti sú povinní prijať 
moju službu. Veľmi rýchlo som sa však 
naučil, že ponúknuť pomoc musím síce 
každému, avšak každému musím dať 
možnosť rozhodnúť sa, či ju prijme 
alebo nie. Často je to zdĺhavý proces.  

• V septembri si sa stal provinciálom 
rehole. Aké nové povinnosti z toho pre 
teba vyplývajú?  
V prvom rade pri tejto službe nesiem 
zodpovednosť za 43 milosrdných bra-
tov v štyroch krajinách. Starám sa 
o to, aby mali vhodné podmienky pre 
rehoľný život, aby boli správne využité 
ich schopnosti, animujem ich k vzdelá-
vaniu a duchovnému rastu, snažím sa, 
aby sa spoločne stretávali a aby sme 
fungovali ako rodina sv. Jána z Boha, 
aj keď sme na rozličných miestach. 
Popri tom som v konečnom dôsledku 
zodpovedný za fungovanie našich 30 
zariadení a za približne 6 800 spolu-
pracovníkov, ktorí nás v našej chariz-
me podporujú.  
K mojim úlohám patrí aj reprezentácia 
našej provincie navonok, účasť v rôz-
norodých grémiách a pracovných sku-

Ja nevlastním patent na poskytovanie 
služieb či konanie dobra. Keďže sa 
cítim byť povolaný Bohom do tejto 
služby, som v podstate len jej spro-
stredkovateľom. Pravým liečiteľom 
rán a chorôb, ako aj riešením problé-
mov je Boh sám. My, ľudia, sme jeho 
pomocníkmi.  
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pinách, či podpisovanie dôležitých 
zmlúv. V neposlednom rade zodpove-
dám za správne a spravodlivé používa-
nie finančných prostriedkov v provin-
cii, ako aj za spravovanie časných ma-
jetkov, akými sú pozemky a budovy. 
V tom všetkom ma okrem niekoľkých 
svetských spolupracovníkov podporujú 
aj štyria spolubratia, ktorí tvoria pro-
vinčnú radu. Každý mesiac ich infor-
mujem o dianí v provincii a spolu sa 
podieľame na rozhodovaní v dôležitých 
záležitostiach.  
 
• Ako sa milosrdní bratia chystajú pre-
žiť jubilejný Rok milosrdenstva? 
V každom z našich zariadení funguje 
pastoračná rada. Tam, kde sú pri za-
riadení činní aj milosrdní bratia, exis-
tujú možnosti, akým spôsobom prežiť 
tento jubilejný rok. Určite to bude 
účasť na aktivitách v diecézach, budú 
to však aj aktivity na tému duchovné-
ho a telesného milosrdenstva počas 
celého roka.  
Akým spôsobom sa dané aktivity zor-
ganizujú, to záleží od možností toho 
ktorého zariadenia a spoločenstva. Pre 
spolubratov a niektorých spolupracov-
níkov sa pokúsim zorganizovať púť do 
španielskej Granady, ktorá ja kolískou 
našej rehole, a vydáme sa po stopách 
sv. Jána z Boha. 
 
• Duchovná obnova v Prievidzi sa bude 
venovať téme skutkov milosrdenstva. 
Ktorý skutok milosrdenstva ti je oso-
bitne blízky a prečo? 
Je veľmi ťažké vybrať si jeden 
„obľúbený“ skutok milosrdenstva. Je-
žiš Kristus nás svojím príkladom učí 
dívať sa na všetky strany a spoznávať 
potreby aktuálnej doby. Ak je potreb-
ná hmotná pomoc, snažím sa podať 
ruku v hmotnej núdzi. Ak je potrebná 
pomoc duchovná, snažím sa ju zabez-
pečiť. Ak nemám možnosť pomoc po-

skytnúť, snažím sa hľadať alternatívy. 
Dôležité pri tom všetkom je robiť dob-
ro a robiť ho dobre – výrok sv. Jána 
z Boha, ktorý sa stal mottom našej 
rehole. 
 
• Mohol by si niečo odkázať čitateľom 
nášho farského časopisu Bartolomej? 
Všetkým čitateľom časopisu Bartolo-
mej prajem hlboké duchovné prežitie 
Adventu a Vianoc. Kiežby sa nám po-
darilo vo víre aktivít nájsť odvahu 
a čas trochu spomaliť a rozhliadnuť sa 
okolo seba.  
Možno práve niekto v našej blízkosti 
potrebuje pomoc, podporu, pochope-
nie, vypočutie - alebo čokoľvek iné. 
Urobme mu Vianoce v rámci našich 
možností a Boh nás naplní radosťou 
a pokojom z dobra, ktoré sme učinili.  
 
Radosť a pokoj – to je to, čo si na Via-
noce najviac prajeme.  To isté prajem 
aj ja všetkým vám. 
 

Za rozhovor ďakuje 
Michal Válka, diakon 

 
Foto: archív brata Joachima 

  

Joachim Mačejovský – narodil sa 
8. októbra 1982 v Košiciach.  
Po absolvovaní Obchodnej akadémie 
pracoval ako obchodný referent 
v súkromnej firme.  
Vstúpil do Rehole Milosrdných bratov 
a získal vzdelanie diplomovaného 
ošetrovateľa v Regensburgu.  
Od roku 2008 pracoval v nemocnici 
milosrdných bratov v Grazi. V roku 
2010 v Bratislave zložil slávnostné 
sľuby a bol poverený viacerými úlo-
hami pre kandidátov rádu.  
Začiatkom roku 2014 bol vymenovaný 
za priora. Pôsobí v Bratislave. 
 

(podľa TK KBS)  
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„Boli ste pre nás všetkým, čo sme mali, 
veď radosť a lásku ste rozdávali. 
No náhle odišli ste niekde v diaľ 

a ani čas nezmiernil náš veľký žiaľ...“ 

Spomienka  

S bolesťou v srdciach si dňa 27. 12. 2015 pripomíname 1. výročie, kedy 
nás navždy opustil náš drahý otec a starý otec, pán Jaroslav Sojka, 
a 11. 12. 2015 si pripomíname šesť mesiacov, kedy nás navždy opustila 
naša drahá mama a stará mama, pani Veronika Sojková.  
 

Venujme im tichú spomienku.  
 

Dcéry Zuzka, Vierka a Ajka s rodinami 

Dátum Miesto Kňazi 

3. adventná nedeľa 
13. december 2015 
16:00 – 18:00 

Kostol sv. Bartolomeja 
(farský) 

Slovák, Rončák, Husár, 
Repa, Hasík, Kraus 

Kostol Najsvätejšej Trojice 
(piaristický) 

Paluch, Hríb, Kotras, Is-
kra, Caban, 

Kostol sv. Terézie z Lisieux 
(Zapotôčky) 

Straka, Markovič, Sabol, 
Oko, Tomaka,  Trizuliak 

4. adventná nedeľa 
20. december 2015 
15:00 – 18:00 

Kostol sv. Bartolomeja 
(farský) 

Slovák, Rončák, Husár, 
Repa, Hasík, Kraus 

Kostol Najsvätejšej Trojice 
(piaristický) 

Paluch, Hríb, Kotras, Is-
kra, Caban 

Kostol sv. Terézie z Lisieux 
(Zapotôčky) 

Straka, Markovič, Sabol, 
Oko, Tomaka, Trizuljak 

Spovedanie k Vianociam 2015  

Spoločná svätá spoveď 

Spovedanie v kostole Svätej brány - Kostol sv. Bartolomeja (farský) 
 

14. – 18. december 2015 od 11:00 do 12:30 
21. - 23. december 2015 od 10:00 do 17:00 
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Janko sa tento rok tešil na Vianoce 
ešte viac ako kedykoľvek predtým. 
„Tieto Vianoce budú špeciálne. Všet-
kých prekvapím! Prichystám im pekné 
darčeky... Hm, ale to svetielko sväto-
sti... Rozžiarim to svoje tak, že zatie-
ni všetky svetlá a svetielka doma aj 
na uliciach!“ Nedávno sa totiž dopo-
čul o svetielku svätosti. O tom, že je 
to Božie svetlo v nás, ktoré vnáša jas 
a radosť do života nášho i všetkých 
ľudí, s ktorými sa stretneme. „Budem 
dobrý. Ale aby som na to neskôr ne-
zabudol, všetko si dobre naplánu-
jem!“ zastrájal sa. A potom si tichšie 
pomyslel: „Ježiško zo mňa bude mať 
radosť.“ 
Hneď na druhý deň sa s dovolením od 
mamy vybral do obchodu. Našetril si 
nejaké peniažky a chcel kúpiť darče-
ky pre súrodencov. Ako osobitné pre-
kvapenie k tým, ktoré dostanú od 
Ježiška. Pre rodičov už dávno niečo 
vyrobil. Do Vianoc zostávali tri týždne 
a Janko nechcel nechať nič na náho-
du. Presne vedel, po čom jeho brat 
a sestra túžili, pretože sa cestou zo 
školy často spolu zastavili v obchode 
a obdivovali svoje vytúžené hračky.  
Po príchode do obchodu však zažil 
prvé vianočné prekvapenie on sám – 
darčeky, ktoré chcel kúpiť, už nema-
li. „Čo teraz spravím?“ zaúpel smut-
ne. „Musím im vybrať niečo iné!“ 
pripomenul si svoje predvianočné 
plány. Vyberal, vyberal... Keď hľadal 
dar pre sestru, aj Pannu Máriu 
o pomoc prosil, pretože vôbec netu-
šil, čo by potešilo dievča. Nakoniec 
predsa len vyšiel z obchodu s dvoma 
vybranými vecami. Ale celú cestu 
domov z nich mal veľmi zmiešané 
pocity: „Dúfam, že ich potešia.“ 
Ani v ďalších dňoch mu jeho plány 

nevychádzali lepšie. Snažil sa usilovne 
pomáhať rodičom s prípravami na 
Vianoce. Veď mu vždy hovorili, že ich 
najviac teší, keď sú so súrodencami 
zdraví a šťastní, a keď poslúchajú. 
„Nebudem mame odvrávať pri oblie-
kaní, aby som neochorel. Budem po-
máhať s pečením a upratovaním. 
A budem stále veselý,“ taký bol jeho 
plán.  
Boj s nosením svojho neobľúbeného 
svetra celkom dobre zvládol. Po nie-
koľkých dňoch si však nebol istý, či to 
rodičia s radosťou z pomoci detí mys-
lia vážne – mama pri jeho pomáhaní 
viac kričala než sa tešila. A nevyšiel 
veru ani jeho plán, že bude stále ve-
selý. Viackrát sa nielen rozplakal, ale 
aj rozkričal.  
Ani sa nenazdal a Vianoce boli pred 
dverami. Smutne sedel, premýšľal 
o svojich dvoch náhradných darče-
koch a o posledných týždňoch, ktoré 
vôbec neboli také, ako chcel. Ticho 
sa pomodlil k Ježiškovi: „Ja viem, že 
mi to nevyšlo. Ale ja som sa naozaj 
snažil.“  
 
Pri Štedrej večeri začali Vianoce, ako 
majú byť. Všetci sa tešili, že sú spolu 
a prípravy na sviatky nakoniec spoloč-
ne dobre zvládli. Mama sa im dokonca 
ospravedlnila, že jej občas praskali 
nervy, pretože toho na ňu bolo veľa. 
A poďakovala im za to, že jej napriek 
malým nehodám veľmi pomohli.   
Janka to trošku upokojilo, ale stále 
premýšľal o svojich daroch pre súro-
dencov, ktoré mali o chvíľu rozbaliť, 
a o Ježiškovi, ktorého o pár hodín 
stretne na svätej omši a bude mať 
pred ním prázdne ruky.  
Večera sa skončila a nadišla dlho oča-
kávaná chvíľa. Janko od napätia tak-

Rozprávka o svetielku svätosti 
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12/15 mer zabudol na to, že sám dostane 
darčeky. Jeho myšlienky pretrhol ra-
dostný výkrik jeho sestry, keď rozba-
lila dar od neho: „Aký krásny zápis-
ník! Taký som ešte ani nevidela! A tak 
dlho som premýšľala, že by sa mi ne-
jaký zišiel... Ďakujem!“ 
Starší brat si ho zobral nabok až po-
tom, ako boli všetky darčeky rozbale-
né: „Počuj, toto mám od teba? Si fra-
jer, ani vo sne by mi nenapadlo, že 
by si mi niekedy niečo také kúpil. 
Ďakujem.“ A dlho sa rozprávali 
o darčekoch, ktoré dostali.  
Janko večer zaspával veľmi šťastný. 
Bol taký rozrušený a unavený, že na-
miesto modlitby vyslal do neba len 
krátke: „Ďakujem.“ 
 
Ráno šiel na svätú omšu trochu rozpa-
čito. Pôvodne sa chcel v tejto chvíli 
tešiť na to, ako sa pred jasličkami 
Ježiškovi pochváli so všetkým dob-

rým, čo sa mu podarilo a čím mu 
chcel spraviť radosť. Teraz mal oba-
vy. K jasličkám kráčal so sklonenou 
hlavou.  
Keď si kľakol a chcel Ježiškovi 
v duchu porozprávať, ako sa neúspeš-
ne snažil rozžiariť pre neho svoje sve-
tielko svätosti, zrazu sa mu v hlavičke 
rozjasnilo. Hľadel na usmiate dieťat-
ko v jasličkách a uvedomil si, že sa 
mu podarilo celý čas myslieť viac na 
druhých ako na seba, a že jeho plány 
vyšli vlastne lepšie, ako plánoval.  
„Už viem,“ priznal si s radosťou 
v duchu pred Ježiškom, „spravil som 
len jednu chybu. Chcel som, aby mo-
je svetielko žiarilo a zabudol som pri 
tom na teba.“  
Po chvíľke dodal: „Ďakujem, že si mi 
to prišiel sám pripomenúť.“ 
 

Mária Suríková 
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• Keď som bol malý, rodičia mi povedali, že „no, tento rok Ježiško asi žiad-
ne lego nepriniesol“. A bol tam taký obrovský skladací hrad, celé som to 
postavil a hral som sa s tým ešte strašne dlho.  

• Skvelé sane, ktoré sme hneď išli vyskúšať na kopec, a hneď sa tam odlo-
mila brzda. A potom ešte snowboard – to bol darček roka. 

• Boby s volantom. 
• Modelové koľajnice s tým všetkým.  
• Česacia hlava. A potom ešte elektronický psík a on pil aj „čúral“. Vždy 

som ho ťahala za sebou, lebo bol strašne pomalý a sestra sa bála, že ho 
pokazím.  

• Keď som mal dva roky, dostal som taký malý bicykel, a keďže bol sneh, 
nemohol som s ním chodiť von. Tak som sa s ním vozil po dome.  

• Školskú tašku s princeznou do prvej triedy. Mala som z toho takú radosť, 
že som ju dva mesiace nosila na chrbte po dome.  

• Živého zajaca, čierneho.  
• Že sme šli do divadla na balet.  
• Fotokoláž s fotkami našej rodiny.  
• Ja keď som bol malý, tak som si prial ryžu, varechu a žuvačky, a to som 

aj dostal.  
• Pištoľ na guličky – biele sú najsilnejšie.  
• Taaaaaakú veľkú krabicu lega!  
• Motorku, čo som si poskladal sám, ale nešla na motor, ale na slanú vodu.  
• Sestričky – dvojičky sa mi narodili pred Vianocami.  
• Mikroskop a k nemu boli aj nástroje.  
• Modrý bicykel, doteraz ho mám.  
• Štyri pištole a šípky a tam bol taký terč papierový a do toho som si strie-

ľal. Ale strieľam s tým aj sestru, keď ma naštve.  
• Lásku od maminy a tatina.  

Najnezvyčajnejší vianočný darček 

Už máte darčeky pokúpené? Ak patríte k tým, 
ktorí si túto dôležitú súčasť Vianoc nenechávajú 
na posledné hektické dni pred sviatkami, a na 
túto otázku môžete s hrdosťou odpovedať 
„áno“, tak gratulujem.  
Mnohí sa však dlho zamýšľajú, čo by ich blízkych 
tak naozaj potešilo. Často kupujeme praktické 
veci, či také, ktorými nemôžeme nič „pokaziť“. 
Preto ma zaujímalo, aký najnezvyčajnejší či 
najoriginálnejší vianočný darček naši farníci 
dostali.  
A keďže najkrajší je pohľad na rozžiarené det-
ské očká, spovedala som najviac deti, žiakov 
piaristickej školy. Nechýbajú však ani odpovede 
tínedžerov a dospelých, zväčša učiteľov. Kiež vás tieto riadky rozveselia, vyčaria 
úsmev na tvári a ak treba, vari aj inšpirujú pri nákupe darčekov tento rok. 
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Tínedžeri si už ozaj dali záležať na nezvyčajnom dare. 
• Vidly – asi som nepočúvala. A nič viac. 
• Tričko, ktoré mi bolo fakt malé. Ale fakt. 
• Mikinu, čo sa mi nepáčila.  
• Krabičku od mobilu, ktorá bola prázdna. 
• Ja som si musela nájsť darček na stromčeku. V takom zvončeku boli 

náušnice. 
• Nám raz na Vianoce rodičia oznámili, že budeme mať ďalšiu sestru. To 

bola asi najhoršia správa. Bol to totiž už šiesty súrodenec v poradí.  
• Úplne všetko, čo môže existovať, oblečenie, topánky, všetko, so znač-

kou Hannah Montana. A ja ju úplne nenávidím. 
• Ja som dostala krabicu od tabletu, ktorý som dostala rok predtým. 
• Ja som dostal napríklad vlastného koňa, potom tri vzduchovky, záhrad-

kársky overal, lebo som stále chodil za strýkom, že som výsadkár, a on, 
že záhradkár. Tak to mám na zadnej strane aj napísané. Ja mám veľmi 
špeciálneho strýka. Raz mi pod stromček daroval nie vec, ale činnosť. 
Musel som z balkóna preliezť do záhrady, potom zlaniť z trojmetrovej 
steny, zobrať si guličkovú zbraň, ktorá mala tri náboje a musel som zo-
streliť tri náboje. Keď sa mi to nepodarilo, oblial ma z balkóna kýbľom 
studenej vody. Na štvrtý pokus sa mi to podarilo. Moja mama je inak 
akčná, ale toto už bolo aj na ňu trochu priveľa.  
 

Nasledujú nemenej zábavné odpovede dospelých.  
• Poukážku na relaxačný pobyt aj s manželom. Ale deti mi to zabalili do 

takej obrovskej škatule a ako som to rozbaľovala, stále ma napomínali: 
„Opatrne s tým, pozor, aby si tomu neublížila, pozor, lebo ťa to môže 
uhryznúť.“ Ja som bola taká vystrašená, čo to je, myslela som, že dačo 
živé, a tam potom len taký papierik. Normálne som bola chvíľu aj skla-
maná, že také nič. Ale ten pobyt sme si užili, bolo to úžasné.  

• Mne sa narodil syn – 23. 12.  
• Ja som raz dostala letenku do Ríma.  
• A vidíš, ja som zas dostal letenku do Londýna.  
• Obyčajné formičky na medovníčky v tvare hudobných nástrojov a nôt, to 

bolo také super.  
• Keď som bol maturant, tak chrípku. Ale fakt, 23. mi ešte nič nebolo 

a na Štedrý deň som sa zobudil s chrípkou.  
• Stavebnice Merkur, keď som bol malý, to nemal každý v tej dobe.  
• Ručne kreslenú mapu Stredozeme z Tolkienovho sveta na pauzák, od 

mojej sestry.  
 
Čo dodať na záver? Dokonale to vystihol chlapček, ktorý nespomenul lego 
ani bicykel, ale bez zaváhania mi odpovedal „lásku od maminy a tatina“.  
Zo srdca všetkým – a nielen deťom – prajem, aby sme tento rok pod strom-
ček dostali predovšetkým jasné vedomie, že sme veľmi milovaní. Nielen 
svojimi blízkymi a priateľmi, ale aj nebeským Tatinom a Maminou Máriou, 
lebo nám dali ten najvzácnejší dar: Božieho Syna.     

Za odpovede ďakuje Zuzana Škrinárová 
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Žena, ktorá je krásnaŽena, ktorá je krásna  
Väčšina mužov povie, že je dôležité, 
aby ich žena priťahovala krásou. Väč-
šina žien si však toto tvrdenie inter-
pretuje v kontúrach dokonalého bil-
bordového zobrazenia a nazdáva sa, 
že cesta k srdcu muža je vyzerať ako 
supermodelka.  
Pre ozajstného muža sú krása a prí-
ťažlivosť ženy definované viac než 
len fyzickým vzhľadom. Môže to znieť 
ako klišé, no napokon k tomu dôjde 
každý muž. Krása skutočnej ženy ďa-

leko presahuje plastovú Barbie o kto-
rú sa, bohužiaľ, toľko žien usiluje. Ak 
mužovi stačí, aby bola žena „pekná“, 
v lepšom prípade i „inteligentná“, nie 
je zrelý. Potrebuje ešte čas, aby vy-
zrel a v tomto období ešte na chode-
nie s niekým nie je pripravený.  
Skutočný muž hľadá ženu, ktorá oplý-
va skutočnou krásou -  krásou, ktorá 
nie je nasadenou maskou. Hľadá že-
nu, ktorá žiari krásou láskavosti, súci-
tom, humorom, silou, láskou, rados-
ťou a jemnosťou. Skutočný muž sa 
viac zaujíma o veľkosť ženského srdca 
a mysle, než o jej miery.  
Je preto iróniou, že spoločnosť tlačí 
ženy, aby sa zamerali na vonkajšie 
veci, na ktorých pri konci každého 
vzťahu len veľmi málo záleží. 
 

Žena, ktorá je prirodzenáŽena, ktorá je prirodzená  
Muži sa dokážu zahľadieť do umelej 
krásy, ale v realite si radšej zvolia to 
prirodzené. 
Môže to vyznievať zvláštne, ale to, čo 
je „prirodzené“, je pre mužov atrak-
tívne. Pre ženy je ľahké myslieť si, že 
„prirodzené“ je horšie, keď sa každý 
deň pozerajú na fotografie v časopi-
soch, ktoré napĺňajú ich myseľ pre-
pracovanou krásou a vylepšenými 
podobami modeliek. 
Pokiaľ však ide o získanie skutočného 
muža, nie je potrebné predstierať, 
ani nikoho napodobňovať.  Ak sa žena 

V minulom čísle Bartolomeja sme Vám priniesli ukážku z prednášky Pet-
ry a Štefana Murárikovcov z októbrového víkendového stretnutia Spolo-
čenstva Piar v Hlbokom. Zaoberali sme sa v nej tým, po akom mužovi 
túžia správne ženy. Dnes prinášame jej druhú časť – po akej žene túži 
správny muž.  

Po akej žene túži pravý muž? 

Po čom muži a ženy túžia 

Manželia Murárikovci 
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príliš stará o to, ako vyzerá, prestáva 
sa správať prirodzene a spontánne – 
stále sa kontroluje, upravuje, štylizu-
je do póz a hádže výrazy. Množstvo 
mužov označí túto ženu ako „nudnú“.  
Samozrejme, muži nehľadajú ženu, 
ktorá je prirodzená len svojím vzhľa-
dom, ale predovšetkým svojim sprá-
vaním a vystupovaním. Muž hľadá 
ženu, ktorá by bola taká, aká je, bola 
plne sama sebou. Chce poznať jej 
osobnosť vrátane nedostatkov, aby 
vedel naplno oceniť jej výnimočnosť.  
 

Žena, ktorá disponuje Žena, ktorá disponuje   
sebadôverousebadôverou  
Sebadôvera je niečo, čo je príťažlivé 
pre všetkých mužov. Sebadôvera totiž 
pramení zo sebaprijatia. Žena, ktorá 
vie, kým je a prijíma seba takú, aká 
je, je príťažlivá.  
V sebaprijatí je skutočne veľká sila. 
Vyzretí muži vám povedia, že najkraj-
šie a najpríťažlivejšie ženy nie sú tie, 
ktoré spĺňajú normy krásy, ale tie, 
ktoré sú schopné prijať sa celostne.  
Postrehli sme, že v súvislosti so seba-
dôverou prameniacou zo sebaprijatia 
môžeme pozorovať tri typy žien. Prvú 
skupinu tvoria tie, ktoré majú veľké 
problémy so sebaprijatím. Veria 
klamstvu, že za nič nestoja, že sú 
škaredé, že sú nechcené, že o ne ni-
kto nemá záujem. To všetko sa odrá-
ža v ich sebavedomí. Tieto pocity 
majú rôzne, vážnejšie či menej vážne 
príčiny. Riešenie často nie je len 
o pocitoch, ale o vedomom rozhodnu-
tí mať sa rada a prijať sa, o natréno-
vaní si odpovedí na pochvalu, o oce-
není sa a vyzdvihnutí svojich kladných 
čŕt.  
Ak žena neprijme seba samú, nebude 
vedieť zdravo prijať ani svojho part-
nera. Nebude vedieť byť pre neho 
darom, pretože sa za dar nepovažuje. 

Druhým typom sú ženy, ktoré sú 
zdanlivo správne sebavedomé. 
V skutočnosti majú však o sebe nízku 
mienku a sebavedomými prejavmi sa 
ju pokúšajú vylepšiť. Sú to ženy, kto-
ré sa prejavujú rozličnými spôsobmi. 
Niektoré ženy sa správajú veľmi hru-
bo, hlučne, vulgárne. Pokúšajú sa 
zaujať mužov tým, že sa správajú 
„mužským spôsobom“. Ženy s ta-
kýmto správaním si nikdy nezískajú 
úctu a rešpekt muža a nikdy nebudú 
brané vážne.  
Niektoré ženy sa zas štylizujú do úlo-
hy zvodkýň - vyťahujú svoje „ženské 
zbrane“  v snahe zvýšiť svoje sebave-
domie a zakryť svoje pocity menej-
cennosti či nedostatočnosti. Vyzýva-
vosť a flirtovanie vždy priláka určitý 
typ muža. Takáto žena však bude 
musieť dokázať flirtovať po celý svoj 
život, aby si udržala záujem takéhoto 
muža - a ani to by pravdepodobne 
nepomohlo. 
Tretí typ žien sú tie, ktoré majú zdra-
vé sebavedomie. Prijímajú sa a sú 
schopné sa dávať– no nie predávať, 
ale darúvať. Od tých, ktoré majú ne-
zdravé sebavedomie, je ich možné 
ľahko odlíšiť. 
Keď vstúpi do miestnosti jedna 
i druhá, obe upútajú pozornosť. Za-
tiaľ však čo nezdravo sebavedomá 
žena si pozornosť vynúti (oblečením – 
či skôr vyzlečením a správaním), 
zdravo sebavedomá žena si ju získa.  
Zdravo sebavedomá a prijatá žena 
budí úctu a rešpekt, je príťažlivá 
a zaujímavá. Takouto zdravo sebave-
domou, skutočnou ženou sa však žena 
nestáva lusknutím prsta, je treba sa 
takou byť naučiť. Spoločnosť skutoč-
ných žien môže veľmi pomôcť. 
 

Pripravila: -ak- 
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Slová autorky v úvode knihy vystihu-
jú život niektorých žien v súčasnos-
ti, a práve preto sú prekvapivé 
vzhľadom na názov knižného titulu. 
Čo majú spoločné fenomény ako 
drogy a depresia 
s kráľom? Aký kráľ to 
v dobe rýchlej mejlovej 
pošty ešte píše romantic-
ké zaľúbené listy? 
V každej žene, ktorá 
v detstve poznávala svet 
aj prostredníctvom roz-
právok, drieme skrytá 
túžba byť na chvíľu prin-
ceznou – mať jej vzneše-
nosť vo vnútri i navonok, 
byť zachraňovaná a mi-
lovaná princom, resp. 
kráľom. V modernej uponáhľanej 
dobe by sme podobu ženy – princez-
nej – hľadali len s námahou, lebo 
zjednotiť dobrotu, krásu, vzneše-
nosť a u-šľachtilosť ducha sa dnes 
ženám akoby nedarí. Sheri Rose 
Shepherdová nás na základe vlast-
nej skúsenosti na ceste viery pre-
sviedča o opaku. Možné to je, ale 
musíme hľadať svoj vznešený pôvod 
v Kráľovi kráľov, ktorým je sám Boh.  
 
Jemný kvetinový obal knihy (spolu 
s názvom) zaujme už na prvý po-
hľad. Usporiadanie obsahu knižného 
titulu do viac ako osemdesiatich lis-
tov určených priamo srdcu ženy, 
spolu s fotografiou, ktorá vystihuje 
obsah každého listu, v ničom neza-

ostávajú za obalom. Listy i foto-
grafie sú veľmi jemné, ženské, ro-
mantické (možno pre niekoho až 
priveľmi). Jednej strane knihy zod-
povedá jeden list Kráľa s výstižným 

názvom zameraným na 
nejakú oblasť zo života 
ženy – napr. problémy, 
modlitba, priatelia, pá-
dy, a pod.  
 
Stotožniť sa s Princez-
nou, ktorú miluje Kráľ, 
je zaujímavý spôsob a u-
zdravujúca cesta pre 
mnohé ženy, ako nájsť, 
resp. znovu nájsť svoj 
osobný vzťah k Bohu. 
Kniha z hľadiska pozna-

nia Boha stojí zrejme niekde na za-
čiatku osobnej viery, ale zdá sa, že 
práve takýchto žien, ktoré sú na 
konci so silami, ale možno na za-
čiatku osobného rozhodnutia žiť 
inak ako doposiaľ, pribúda. Kniha 
Listy od tvojho Kráľa z vyda-
vateľstva Christian Project Support 
z roku 2014  môže tomuto rozhod-
nutiu svojím obsahom napomôcť.  
 
Po úspechu spomenutého knižného 
titulu pre ženy vyšla iba nedávno 
(2015) jeho „zmenšená kreslená 
verzia“ určená dievčatám s názvom 
Malej Milovanej Princeznej.  
 

  Elena Blašková 

„Začala som rozmýšľať nad svojím vlastným životom a nad rokmi, ktoré 
som premárnila tým, že som nepoznala Boží plán... Ľutujem rozhodnu-
tia, ktoré ma viedli po ceste sebazničenia, k životu naplnenému droga-
mi, depresiou a poruchami príjmu potravy.“  

LISTY OD TVOJHO KRÁĽA  
Milovanej Princeznej  

 (Recenzia knihy od Sheri Rose Shepherdovej) 
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Svätec uctievajúci dieťa Ježiš 

(Bl. Lorenzo Salvi) 

Mal mimoriadnu úctu k dieťaťu Ježiš. Vyrezával jeho figúrky, písal 
o ňom knihy, vytvoril k nemu deviatnik. Ideálom kresťanského života 
bol podľa neho duchovný návrat do detstva.  

Bl. Lorenzo Salvi sa narodil 30. ok-
tóbra 1782 v Ríme. Matka mu zo-
mrela hneď po narodení. Otec sa 
znova oženil. Jeho druhá žena bola 
veľmi milujúca a láskavá a vďaka 
nej nielen že Lorenzo vyrastal 
v úplnej rodine, ale aj získal dobrú 
výchovu a vzdelanie.   
 

Životná voľba 
Lorenza najskôr vzdelával domáci 
učiteľ, kamaldul Capellari, neskorší 
pápež Gregor XVI.. Potom študoval 
u jezuitov. Napokon sa ako 19-ročný 
rozhodol vstúpiť do rehole passionis-
tov. Prijal rehoľné meno Vavrinec 
Mária od sv. Františka Xaverského 
a v roku 1805 bol vysvätený za kňaza. 
V Európe v tom čase zúrili nepokoje. 
Napoleon Bonaparte viedol svoje vý-

bojné vojny a Lorenzo musel svoj 
kláštor opustiť. Vrátil sa do rodnej 
farnosti, kde vypomáhal ako kaplán. 
Často z nej však odchádzal a pred-
nášal i na území mimo Ríma svoje 
misijné kázne. Po páde Napoleona sa 
tejto službe oddal naplno. Robieval 
misie v celom strednom Taliansku.    
 

Ľudový kazateľ 
Ľuďom bola sympatická Lorenzova 
veľká zbožnosť i pokora. Dokázal si 
získať rovnako veriacich, ako i po-
chybujúcich a nábožensky zanedba-
ných ľudí.  
„Intenzívne kázal ako ľudový kazateľ, 
viedol exercície, vysluhoval sviatosť 
pokánia. Presvedčený o nekonečnom 
milosrdenstve Srdca Ježišovho, ne-
prestával volať duše k dôvere podľa 
príkladu dieťaťa, ktoré vo všetkom 
dôveruje milujúcim a mocným rame-
nám svojho otca,“ povedal o bl. Lo-
renzovi pápež Ján Pavol II. pri príleži-
tosti jeho blahorečenia.   
Lorenzo bol aj literárne činný. Napí-
sal štvorzväzkové dielo Duša zamilo-
vaná do dieťatka Ježiš a už počas 
života bol obdarený mocou konať 
zázraky.  
V roku 1856 dostal mŕtvicu a 12. jú-
na tohto roku v usadlosti Capranica 
blízko mesta Viterbo zomrel. Pápež 
Ján Pavol II. ho blahorečil 1. ok-
tóbra 1989.   

 

Pripravila: Petra Humajová 
 
Životopisné údaje:  
Ż. Podłejski: Soľ zeme a svetlo sveta 3; 
ukrizovananekonecnalaskamilujemta.sk w
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Farská kronika 
od 24. októbra do 26. novembra 2015 

Tereza Pavelková 
Nikolas Pavlík 
Jasmína Gatialová 
Erika Hraňová 
Barbora Urbanová 
Sofia Flimelová 
Peter Šrank  
Boris Krištof 
Allan Behanovský 

Do farského spoločenstva sme 
sviatosťou krstu prijali: 

Irena Humajová, 86 r. 
Mária Hluzáková, 82 r. 
Michal Reiter, 66 r. 
Mária Laurinská, 85 r. 
Magdaléna Miková, 79 r. 
Janette Jurových, 46 r.  
Florián Ulrich, 76 r. 
Ľudmila Michalovičová, 71 r. 
Emília Káderová, 89 r. 
Lubica Šimurková, 53 r. 
Ľubomír Schwarcz, 69 r. 

S kresťanskou nádejou na stretnutie vo 
večnosti sme sa rozlúčili so zosnulými: 

Michal Kebísek a Jana Sobotová 
Igor Kadlíček a Eva Špániková 

Manželstvo uzavreli: 





Kostol sv. Bartolomeja 
(farský) 

Nanebovzatia  
Panny Márie 
(na cintoríne) 

Najsvätejšej  
Trojice 
(piaristi) 

sv. Terézie 
z Lisieux  
(Zapotôčky) 

Štvrtok 
24. 12. 2015 
Štedrý deň 
Vigília slávnosti 
Narodenia Pána 

6:00 
16:00 
24:00 
polnočná 

24:00 
polnočná 

6:45 
16:00 
24:00 
polnočná 

16:00 
22:00 
24:00 
polnočná 

Piatok 
25. 12. 2015 
Narodenie Pána 
(prikázaný sviatok) 

7:30 
9:00 
10:30 
18:00 

9:00 
  
10:30 gréckokato-
lícka svätá litur-
gia s myrovaním 

6:45 
9:30 
11:00 

8:00 
10:00 
19:00 

Sobota 
26. 12. 2015 
Svätého Štefana,  
prvého mučeníka 

7:30 
9:00 
10:30 
18:00 

9:00 
  
10:30 gréckokato-
lícka sv. liturgia 
(staroslovienska) 

6:45 
9:30 
11:00 

8:00 
10:00 
19:00 

Nedeľa 
27. 12. 2015 
Svätej rodiny Ježi-
ša, Márie a Jozefa 

7:30 
9:00 
10:30 
18:00 

9:00 
  
10:30 gréckokato-
lícka sv. liturgia 

6:45 
9:30 
11:00 

8:00 
10:00 
17:00 koncert 
19:00 

Štvrtok 
„Starý rok“ 
Svätého Silvestra I., 
pápeža 
31. 12. 2015 

6:00 
14:00 adorácia 
15.30 ďakovná 
pobožnosť 
16:00 sv. omša 
24:00 požehnanie 

16:00 
s pobožnosťou 

6:45 
16:00 
s pobožnosťou 

16:00 
s pobožnosťou 
23:30-24:00 
tichá adorácia 
s požehnaním 

Piatok 
1. 1. 2015 
Nový rok 
Panny Márie  
Bohorodičky 
(prikázaný sviatok) 

7:30 
9:00 
10:30 
18:00 

9:00 
  
15:00 gréckokato-
lícka svätá litur-
gia s myrovaním 

6:45 
9:30 
11:00 

8:00 
10:00 
19:00 

Nedeľa 
2. nedeľa po  
Narodení Pána 
3. 1. 2016 

7:30 
9:00 
10:30 
18:00 

9:00 
6:45 
9:30 
11:00 

8:00 
10:00 
19.00 

Streda 
6. 1. 2016 
Zjavenie Pána 
(prikázaný sviatok) 

7:30 
9:00 
10:30 
18:00 

9:00 
  
15:00 gréckokato-
lícka svätá liturgia,  
Veľké svätenie 
vody, myrovanie 

6:45 
9:30 
11:00 

8:00 
10:00 
19:00 

Vianočné obdobie 2015/2016 v Prievidzi 
Rozpis svätých omší a ostatného programu 


