
ČASOPIS PRIEVIDZSKEJ FARNOSTI 

BARTOLOMEJ 

Veľkonočné tajomstvo - Návšteva z Vatikánskeho rozhlasu  
Biblická olympiáda - Ako som našiel Boha - Rodina obnovených  

Katolícke médiá na Slovensku - Sv. Faustína Kowalská 

ROČNÍK  XVII. ČÍSLO 4  APRÍL 2009 



 

4/09 

2 

Fo
to

ga
lé

ri
e 

Duchovná obnova  
lektorov, akolytov, animátorov, katechétov  

a členov FPR alebo FER 

Počas víkendu 20.-22.3.2009 
sa vo farnosti Chrenovec-
Brusno konala tradičná du-
chovná obnova lektorov, 
mimoriadnych rozdávateľov, 
katechétov a rodinných prí-
slušníkov z farnosti Prievi-
dza-mesto.  
 
Obnovu viedol P. Zbigniew 
Gierlak MS. Hlavnou myš-
lienkou bolo pôstne obnove-
nie cez postavy zo Svätého 
písma, hľadanie vnútorných 
síl a ich spôsoby spolupráce 
s Bohom. Účastníci prežili 
požehnaný čas pokoja, vzá-
jomných rozhovorov a posil-
ňovania spoločenstva.  
 
 Text a foto:  
 Mária Melicherčíková  
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Veľkonočné tajomstvo z nás robí víťazov  

Priznám sa, že neviem ako začať. 
Čas, ktorý som prežil, je plný do-
jmov a hlbokej víťaznej i radostnej 
atmosféry súčasne. Možno preto, 
že smutné až zúfalé emócie vy-
striedalo radostné veľkonočné ráno 
a s ním eufória neopísateľnej ra-
dosti.  
 
Veľká noc je čas hlbokých zmien. 
Tajomstvo nádeje je ukryte v ryt-
me udalostí, ktoré hlboko vstupujú 
do intimity ľudskej duše. Je veľmi 
dôležité, aby sme si otvorili pozor-
né srdcia a vnímali hĺbku týchto 
udalostí. Nie sú to udalosti, ktoré 
by mali ostať uzavreté v kapitolách 
evanjelií. Stávajú sa totiž dejinami 
našej duše.  

Prežívame osud ľudí spojených 
s naším Pánom. Každý z nich mal 
iný osud a každý nás do určitej 
miery pripomína. V každej postave 
sa môžeme nájsť a akoby stretnúť 
sami seba. Či chceme alebo nie, 
hĺbka týchto udalostí otvára a roz-
uzľuje aj tie naše tajomstvá a ne-
zodpovedané otázky týkajúce sa 
nás samých.  
 
Boh k nám prehovoril ústami syna, 
ústami udalostí, ústami vnútorného 
dialógu mňa a tajomstva Veľkej 
noci. Centrom kresťana sa od tejto 
chvíle stáva kríž, ale treba podo-
tknúť, že ako znak nádeje 
a víťazstva. Veľkonočné tajomstvo 
z nás robí víťazov a preto nemáme 
chodiť po svete ako ľudia bez zmys-
lu, vykradnutí, porazení, zdecimo-
vaní.  
 
Prajem všetkým čitateľom, aby po 
hlbokých veľkonočných udalostiach 
prežili radosť z viery a utvrdení 
nádejou Zmŕtvychvstalého pocítili 
bohatstvo, ktoré Ježiš priniesol 
každému človeku. 
 

Mgr. Martin Dado, dekan 

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky, 
nádej z Kristovho víťazstva, 
vďačnosť a lásku voči Spasiteľovi, 
hojnosť zdravia a síl vyprosuje 
všetkým svojim čitateľom  

 
Redakcia Bartolomeja 
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Dnes na slovíčko s pátrom Leopoldom Slaninkom SJ 

Kristus víťaz, Kristus Kráľ náš,  
Kristus, Kristus, Vládca náš 

4/09 

Vzácna návšteva z Vatikánskeho rozhlasu 

V homílii páter Leopold veriacich 
povzbudili k tomu, aby nemali 
strach a išli na korene krízy, ktorá 
prebieha vo svete i u nás. Máme 
prosiť o pravú Božiu múdrosť 
a nechať v sebe prúdiť dynamiku 
Božej lásky. Veď po kríze nasleduje 
život bohatší a krajší s Pánom. Bohu 
treba povedať srdcom a rukami svo-
je áno, ako to urobila aj Panna Má-
ria, naša svätá Matka. 
 
„Dôležitosť Vatikánskeho rozhlasu 
cirkev prakticky pochopila až cez 
Druhý vatikánsky koncil. Vtedy si 
biskupi uvedomili, že cez rozhlas 
môžu byť každý deň spojení so Svä-
tou stolicou,“ zdôraznil v prezen-
tácii páter Slaninka. Svojou pred-
náškou zúčastnených zaujal, a to 
nielen skôr narodených, ale aj mla-
dých. Potešila nás účasť birmovan-
cov, ktorým odborne vysvetlili mno-
hé skutočnosti o Svätom Otcovi. 

Venoval sa aj tomu, ako môžu pou-
žiť internet na apoštolát v rodinách 
a nevynechal ani zaujímavosti zo 
zákulisia práce v rozhlase. Napokon 
upozornil na vysielanie Vatikánske-
ho rozhlasu v rádiu Lumen vždy 
o 20:15 a s reprízou nasledujúci deň 
o 5:15, Vatikánsky rozhlas v češtine 
vysiela o 5:00. 
 
Páter Leopold prišiel do Prievidze 
na pozvanie slovenskej vatikánskej 
rodiny, ktorá má v Prievidzi a okolí 
nemálo členov. Prezentácie sa zú-
častnili mimo iných i sestry sv. Vin-
centa de Paul z Nitrianskeho Pra-
vna. Ďakujeme sestre Xavérii zo 
spoločenstva sestričiek mariánok 
(Kongregácia Dcér Božskej Lásky) za 
t o ,  ž e  o c h o t n e  p o m o h l a 
s propagáciou, i kaplánovi Danielovi 
Markovičovi za pomoc s technikou. 
 Pripravili A. G. Vavrová  
 a M. Königová  

Prievidzu 17. februára navštívil páter Leopold Slaninka SJ z Vatikánske-
ho rozhlasu. Okrem slávenia svätej omše o 16:30 si po našiel po jej 
skončení aj čas na krátku prezentáciu o práci slovenskej redakcie Vati-
kánskeho rozhlasu. 

Páter Leopold Slaninka SJ sa narodil 
v dedinke na úpätí Malých Karpát, v 
Častej, hneď pod lesom. To sa hlbo-
ko zapísalo aj do jeho detskej duše. 
„Príroda, okamihy zatajeného dychu 
pri nájdení krásneho dubáka či mas-
liaka počas letného rána, hŕby šuš-
tiaceho suchého lístia na jeseň, bo-

lesť mrazu zachádzajúceho pod 
nechty počas zimy, sila jari, zelene, 
čistého sviežeho vzduchu, vysokej 
plachej zveri, veľa voľnosti stráve-
nej v objatí krásnej prírody a tiež v 
kruhu kamarátov.“ Tak si spomína 
na svoje detstvo. 
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Medzi jeho záľuby patril biatlon. Na 
časťanských tratiach strávil praktic-
ky celé svoje detstvo a mladosť. 
Boli to veľmi silné okamihy priateľ-
stva, ale aj konkurencie, vzácne 
obdobie, ktoré ho silne formovalo. 
„Som vďačný za mnohých priateľov, 
ktorí ma viedli na cestách k vysokým 
métam. Osobitné miesto tu má môj 
otec, ktorý ma k láske ku športu 
priviedol, inšpiroval a stál vždy pri 
mne počas mnohých rokov,“ spomí-
na si páter Leopold. 
 
Športu sa páter Leopold venoval až 
do chvíle, kým nezačul pozvanie na 
závod „o život“ - na cestu za Ježi-
šom pod zástavou jeho kríža v Spo-
ločnosti Ježišovej. Do rehole Spoloč-
nosti Ježišovej vstúpil ešte tajne, v 
roku 1988. Potom prišla sloboda a 
predstavení ho poslali do Viedne, 
kde sa venoval pol roka bezdomov-
com a drogovo závislým mladým 
ľuďom. Nasledovali dva roky štúdia 
filozofie v Bratislave, ďalšie dva 
roky praxe, tentoraz v Ríme vo Vati-
kánskom rozhlase. Popri praxi štu-
doval mediálnu komunikáciu na Gre-
gorovej univerzite. Po návrate do 
Bratislavy sa štyri roky venoval štú-
diu teológie a po kňazskej vysviacke 
v roku 1999 prežil svoje nezabudnu-

teľné prvé dva kňazské roky v Pieš-
ťanoch, kde sa venoval pastorácii 
mládeže a dávaniu duchovných cvi-
čení. Neskôr sa opäť presťahoval do 
Ríma, kde počas ďalších štyroch 
rokov študoval klinickú psychológiu 
so zameraním na spirituálnu formá-
ciu na Pápežskej Gregorovej univer-
zite. Urobil tiež štátnu skúšku na 
štátnej univerzite La Sapienza a stal 
sa členom Talianskej komory psy-
chológov. Od roku 2005 je poverený 
vedením slovenskej redakcie Vati-
kánskeho rozhlasu. 
Získané vedomosti odovzdáva v  
kňazskej službe svojim ovečkám, 
ktoré mu Boh zveril aj prostredníc-
tvom dvoch ním napísaných publiká-
cií. 
 
Ako si spomínate na svoje začiatky 
vo Vatikánskom rozhlase? 
V  roku 1993 ma  moji predstavení 
poslali po prvý krát do Vatikánskeho 
rozhlasu. Spomínam si, že som bol 
vtedy z toho doslova očarený. Ľudia 
zo všetkých kontinentov, zo 60 roz-
ličných národností v rámci 47 jazy-
kových programov. Ľudia, ktorí sú si 
bratmi a setrami, veľmi milí, v srdci 
Cirkvi, vo Vatikáne. Skutočne očaru-
júca skúsenosť - byť sprostredkova-
teľom autentických, hlbokých, trva-
lých hodnôt, byť v službe ako hlas 
Svätého Otca. 
 
Do Vatikánu vás poslali aj druhý 
raz. Aký to bol pocit? 
Druhýkrát som sem prišiel v roku 
2005, keď sa moji predstavení roz-
hodli využiť moje v minulosti nado-
budnuté vzdelanie a skúsenosti a 
zverili mi túto misiu na štyri roky. 
Ak mám byť úprimný, cítim, že s 
mojím psychologickým vzdelaním 
akoby som v súčasnosti žil v dvoch 
rozličných svetoch, čo nie je vždy 
ľahké a jednoduché, no zároveň cí-
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tim, že to je Božia vôľa, a tak sa ju 
snažím uskutočňovať najlepšie, ako 
viem. Nuž a nakoniec, je to pre mňa 
aj veľká pocta, že môžem sprostred-
kovať veriacim na Slovensku slová 
Svätého Otca, ktorý ako Kristov ná-
mestník poskytuje orientáciu člove-
ku v dnešnej spoločnosti na ceste do 
večnosti. 

 
Čo je Slovenská rodina Vatikánske-
ho rozhlasu? Aké je jej poslanie? 
Keď som prišiel do Vatikánskeho 
rozhlasu, uvedomil som si, že úcta 
slovenského národa voči Svätému 
Otcovi bola v minulosti veľmi hlboká 
a vrúcna, čo som vnímal ako veľký a 
vzácny dar, ktorého by bola škoda, 
keby sa stratil. Slovenská rodina 
Vatikánskeho rozhlasu vznikla ako 
občianske združenie na Slovensku 
27. septembra 2006 a chce byť plat-
formou, ktorá by umožnila zachytiť 
toto dedičstvo našej minulosti 
a novým kreatívnym spôsobom ho 
rozvinula do budúcnosti. Slovenská 
rodina Vatikánskeho rozhlasu chce 
byť duchovným spoločenstvom ve-
riacich katolíkov, ktorí majú v 
úmysle užšie prežívať vzťah a spolo-
čenstvo so Svätým Otcom prostred-
níctvom Vatikánskeho rozhlasu a 
zároveň sa takto podieľať na rozli-
šovaní skutočných hodnôt v súčas-
nom svete. Členovia Rodiny sú ok-
rem iného pozývaní spájať sa krát-

kou modlitbou (napr. Zdravasom, či 
Sláva Otcu) za seba navzájom, za 
Svätého Otca, za Cirkev vo svete pri 
zaznení zvučky, ktorá ohlasuje za-
čiatok a koniec nášho vysielania. 
Každý člen môže odoberať každo-
denný e-mailový Newsletter alebo 
Rodinné listy, ktoré posielame na-
šim členom každý piatok. Je to sú-
hrn toho najdôležitejšieho z myš-
lienkového posolstva Svätého Otca a 
z informácií zo života Cirkvi vo sve-
te za uplynulý týždeň. Za všetkých 
členov slúžim každú nedeľu svätú 
omšu. 
 
Ako hodnotíte vašu návštevu Prie-
vidze? Splnila vaše očakávania? 
Bol to skutočne skvelý, prekrásny 
a jedinečný okamih. Jedinečný nie-
len preto, lebo na stretnutie prišlo 
veľa ľudí, z tvárí ktorých som čítal 
vrúcnu lásku k Cirkvi a k Svätému 
Otcovi, ale jedinečný aj v tom, že 
toto stretnutie zorganizovali a pri-
pravili práve členovia Slovenskej 
rodiny Vatikánskeho rozhlasu, ktorá 
je duchovným spoločenstvom (nemá 
teda žiadnu organizačnú štruktúru). 
Vnímam to ako pekný darček, ktorý 
som dostal na sklonku môjho pôso-
benia vo Vatikánskom rozhlase, 
keďže moja misia tu o päť mesiacov 
už končí. Ešte raz vďaka za milé 
prijatie v Prievidzi. 
 
 
 Za rozhovor ďakuje 
 Anka G. Vavrová 
 Foto: Dominik Papánek 
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Svedectvo: Ako som našiel Boha  

Bol som ateista, popieral som Pána 
Boha, no mal som rád históriu. A tak 
moje cesty viedli do historických 
priestorov kostola, kde sa hocikto 
nedostane (ako som si dovtedy mys-
lel). Pokrstený som nebol, ale pani 
Helenke sa nedalo protirečiť... Išiel 
som, aj keď ma doma čakala mama. 
Vstúpil som do sakristie, kde ma 
navliekli do pre mňa neznámych  
miništrantských šiat – teraz už viem, 
že to bola superpelícia, sukňa 
a golier. Potom prišiel dp. Maroš 
Milo. Neviem, čo si o mne pomyslel, 
keďže som v škole vždy vystupoval 
ako ateista. Chodil som síce na ná-
boženstvo, ale iba rok a aj to neofi-
ciálne.  
 
Teraz už viem, že cez pani Helenku 
ma pozval môj dobrý Boh. Vtedy 
som ešte nič nechápal. Pán farár 
Maroš Milo sa ma spýtal: „Ty  tu čo 
robíš?“ Pokrčil som plecami 
a odpovedal: „Neviem, zavolali 
ma...“ 
 
Začala sv. omša, zazvonil som na 
začiatok (ako mi nakázali) a potom 
som sa usiloval pomáhať. Bolo to 

strašné, nič som nevedel a stále 
som sa pozeral do sakristie, odkiaľ 
ma pani Helenka navigovala. Bola to 
réžia rovno z nebies. Určite sa Pán 
Ježiš i s Pannou Máriou usmievali na 
celej situácii a fandili nám. 
Miništrovať som sa naučil celkom 
rýchlo. A keďže sa mi to páčilo, zos-
tal som v kostole ako ateistický mi-
ništrant. 
 
Keďže som chcel poznať aj históriu 
a interiéry iných kostolov, navštívil 
som najskôr farský a potom i piaris-
tický kostol. Po dokončení  Kostola 
sv. Terézie z Lisieux na Zapotôč-
koch som zavítal aj tam — samo-
zrejme, ako miništrant. 
 
Po štyroch rokoch miništrovania 
a asistencie pri oltári mi pán dekan 
Mons. Ján Bednár navrhol katechu-
menát. Po čase premýšľania som to 
prijal, i keď ešte stále s obavami 
a strachu z „neznámeho“. No niečo 
mi hovorilo, že konám správne. Na 
krst ma pripravovala sestra Antónia, 
pán kaplán Vladimír Páleník 
a nakoniec pán kaplán Daniel Mar-
kovič. Hlbšie som začal chápať vieru 
v Pána Ježiša až po pokrstení 
a prijatí siedmych darov Ducha Svä-
tého z rúk otca biskupa Mons Tomá-
ša Galisa. Uvedomil som si, že som 
milované Božie dieťa. 
Ani neviem, kto mi vieru vymodlil, 
pretože moja mamina mi niekedy 
zakazovala navštevovať kostol. Bola 
vychovávaná v čase totality a jej 
názory zostali doteraz nezmenené. 

Chodil som asi do ôsmej triedy ZŠ Mariánska. Ako som si raz tak kráčal 
zo školy, chcel som si skrátiť cestu cez cintorín. Tu ma oslovila pani 
kostolníčka Helenka. S úsmevom ma „zdrapla“ za krk a hovorí: „Nemá 
kto miništrovať, tak poď ty.“ Nepoznala ma a ja som ani nemal tuše-
nia, čo to je miništrovanie.  
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Mne nezostáva iné, ako sa za ňu 
modliť, pretože ju veľmi ľúbim 
a verím, že sa obráti. Boh moje 
modlitby určite vypočuje. Veď vy-
počul aj niekoho, kto sa modlil za 
mňa. Preto nech sa nikto neobáva, 
že jeho modlitba nebude vyslyšaná. 
Boh o nás vie a je Láska. 
 
Od môjho obrátenia som miništroval 
v mnohých  kostoloch, navštívil som 
viaceré cirkevné inštitúcie a tiež 
som dva roky viedol birmovancov. 
Veľmi som sa tešil , že aj oni budú 
môcť prijať Ducha Svätého ako ja 
a radovať sa z toho v srdci. 
 
Pán Ježiš je úžasný režisér. Dokázal  
pri mne zinscenovať niečo podobné 
ako pri sv. Augustínovi, ktorý bol 
tiež spočiatku neveriaci a nakoniec 

sa stal biskupom. Prichádza mi to na 
myseľ aj pri príležitosti sviatku Ob-
rátenia sv. Pavla. Som rád, že som 
sa stal kresťanom a dostal sa do 
spoločenstva, kde doteraz miništru-
jem. Už si to inak ani neviem pred-
staviť. Viem, že asistujem Bohu za-
sväteným osobám pri sv. omši, kde 
nastáva premena chleba a vína na 
Telo a Krv Ježiša Krista.  
 
Možno má to moje obrátenie na sve-
domí aj sv. František z Assissi, kto-
rého meno som prijal za krstné i 
birmovné. Moja vďaka patrí všet-
kým menovaným aj nemenovaným, 
čo pri mne stáli počas tejto mojej 
cesty. Už viem, komu patrím! 
 

Miništrant František 

Provital: Rodina obnovených 
Viete o tom, že v Koši je spoločen-
stvo ľudí, ktorí sa snažia vrátiť 
z cesty smrti, ktorou je droga 
a alkohol? O absolvovaní liečby sa 
rozhodli naďalej na sebe pracovať 
a zmeniť od základu svoj život. 
Chcú začať stavať na skale, nie na 
piesku, a tak sa opäť zaradiť do 
spoločnosti. Mnohí si možno položí-
te otázku, kde na to berú silu? Čer-
pajú ju v Božom chráme u Ježiša, 
ktorému predkladajú svoje prosby, 
modlitby, túžby a starosti. Niektorí 
z nich počas pobytu v resocia-
lizačnom zariadení prejavili záujem 
zaradiť sa do rodiny Božích detí 
a byť v užšom kontakte s Ježišom.  
 
V dennom programe majú zakompo-
novanú prácu ako v bežnej rodine, 
ktorá spočíva vo varení, praní, žeh-
lení, šití, starostlivosti o teplo do-
mova, príprave dreva, starostlivosti 

o zvieratá a podobne. Najviac im 
pomáha zdieľanie celodenných vnú-
torných zážitkov v komunite, kde 
otvorene rozprávajú o svojich poci-
toch a problémoch.  
 
Opýtala som sa mladej 19 ročnej 
Soni, ktorá žije v resocializačnom 
zariadení od 18. apríla 2008, ako 
ona prežíva svoje obnovenie. Vyras-
tala v neveriacej rodine a nikto ju 
neviedol na ceste k Bohu. Verila, že 
existuje Boh a svoj vzťah k Bohu si 
vysvetľovala po svojom. Ak nastali 
problémy, spomenula si, že existuje 
a požiadala ho o pomoc. V období, 
v ktorom sa jej darilo, na Boha za-
budla a neďakovala za dobrá, ktoré 
sa jej dostávali. Vo svojom živote 
prežila veľa a veľakrát sa rúhala. Až 
tu v Koši načrela do Božej studne. 
Jej srdce sa otvorilo pre Ježiša, kto-
rý jej vnútro prežiaril svojou prí-
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tomnosťou. Boh jej poslal do cesty 
ľudí, ktorí ju priviedli k nemu.  Svia-
tosťou krstu sa znovuzrodila a po 
prvýkrát prijala Ježiša do svojho 
srdca. Sú dni, počas ktorých urobí 
chyby, ale vstane a ide ďalej. Boh 
jej dáva silu. Jej oči ju prezrádzajú, 
že to, čo cíti, aj prežíva vnútorne. 

Prosíme o modlitby, nech sa osobné  
snaženie všetkých Provitalcov stret-
ne s Božou milosťou a prinesie ovo-
cie. 
 

Mgr. Alžbeta Bencová 

Biblická olympiáda 2009 
dekanátne (okresné) kolo v Prievidzi 

V dňoch 12. a 13. marca 2009 
sa konalo v našej farnosti de-
kanátne kolo BO 2009. Žiaci 
základných škôl a študenti 
stredných škôl si preverovali 
vedomosti z kníh Starého 
a Nového zákona: Tobiáš, Ju-
dita, Ester a Prvý Petrov list.  
 
Základné školy súťažili 12. 
marca 2009. Dekanátneho 
kola sa zúčastnilo 13 základ-
ných škôl z Prievidze,  Novák 
a Lehoty pod Vtáčnikom. Zví-
ťazilo trojčlenné družstvo Piaristic-
kej spojenej školy F. Hanáka z Prie-
vidze, druhá skončila ZŠ Energetikov 
a tretia ZŠ Malonecpalská z Prievi-
dze.  
 
Študenti stredných škôl si zmerali 
sily a vedomosti o deň neskôr, 13. 
marca 2009. Svojich zástupcov vy-
slalo sedem stredných škôl: SOŠ Fa-
lešníka; SOŠ T. Vansovej; SOŠ ob-
chodu a služieb, Nábr. J. Kalinčia-
ka; SOŠ Vinohradnícka a Gymnázium 
V. B. Nedožerského z Prievidze. Ok-
rem nich prišli ešte gymnazisti z 
Novák a z Gymnázia Ivana Bellu v 
Handlovej. Zvíťazilo trojčlenné 
družstvo reprezentujúce prievidzské 
Gymnázium V. B. Nedožerského, 
trojici na päty dýchali kolegovia z 
Nováckeho gymnázia, ktorí boli dru-
hí a družstvo zo SOŠ obchodu 

a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka Prievi-
dza, ktoré skončilo tretie. Víťazné 
trojčlenné družstvo z prievidzského 
gymnázia bude reprezentovať náš 
Prievidzský dekanát na diecéznom 
kole v Banskej Bystrici - v Badíne. 
 
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa 
zúčastnili biblickej olympiády 2009: 
žiakom ZŠ, študentom SŠ, kateché-
tom (laikom, rehoľníkom, kňazom ), 
dp. kaplánovi Markovičovi, ktorý 
prijal úlohu moderátora, a dp. de-
kanovi Dadovi, ktorý sa postaral o 
odmeny, občerstvenie a obed. Po-
ďakovanie posielame aj bývalému 
dp. dekanovi Michalovičovi, ktorý 
začal s prípravou podujatia. Najväč-
šia vďaka patrí Nebeskému Otcovi, 
vďaka ktorému a pre ktorého sme 
sa takto snažili. 

Text a foto: V. Mádrová 

Víťazi z Gymnázia V.B. Nedožerského 
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Pokračovateľ Rodinného spoločen-
stva 
Možno si ešte niektorí z vás spomí-
najú na časopis Rodinné spoločen-
stvo, ktorý sa objavoval v kostoloch 
naše farnosti najmä v období po 
nežnej revolúcii. Žiaľ, nestalo sa tak 
už s časopisom Família. Tohto pria-
meho pokračovateľa Rodinného spo-
ločenstva začalo vydá-
vať Hnutie kresťan-
ských rodín na Sloven-
sku v roku 2006 
a v nadväznosti na svoj-
ho predchodcu oslavuje 
tento rok už 25. výročie 
svojho vzniku.  
Časopis Família vychá-
dza ako dvojmesačník 
s podtitulom Kultúrno-
spoločenský magazín 
pre rodiny. Snaží sa 
prinášať čoraz pútavej-
ší obsah i zlepšovať 
svoju grafickú úpravu. Ako hovoria 
jeho tvorcovia, je to magazín 
o rodine a pre rodinu, ktorý chce 
osloviť všetky vekové a sociálne 
skupiny. Časopis je plnofarebný 
a vychádza na kvalitnom papieri. 
Prvé tohtoročné číslo prináša naprí-
klad svedectvá z Originálnych man-
želských rekolekcií, informácie 
o svetových stretnutiach rodín či 
pútavé rozhovory (arcibiskup Stani-

slav Zvolenský; RNDr. Roman Ďuri-
kovič, PhD. pôsobiaci v Japonsku; 
predsedníčka európskej sekcie Sve-
tového hnutia matiek Françoise de 
Bellefroid). Venuje sa aj aktuálnym 
problémom ako napr. život žien po 
päťdesiatke či depresia, ktorá je 
príčinou až 60% samovrážd. Prináša 
nielen pohľady odborníkov, ale aj 

životné príbehy obyčaj-
ných ľudí. Je naozaj 
kvalitným a pútavým 
čítaním pre všetkých, 
ktorým nie je rodina ako 
základný prvok spoloč-
nosti ľahostajná. 
Ak by ste o tento časo-
pis mali záujem, môžete 
si ho objednať na adre-
se HKR na Slovensku, 
Francisciho 3, 811 08 
Bratislava, prípadne aj 
inými spôsobmi. Bližšie 
informácie o nich nájde-

te na webovej stránke http://
familia.doxor.sk/. Cena jedného 
výtlačku je 1,70 €, ročné predplatné 
8,50 €. Existuje takisto možnosť 
doobjednania starších čísel. 
 
Slovo (nielen) pre gréckokatolíkov 
Už 40 rokov od svojho vzniku oslávil 
časopis Slovo určený primárne ve-
riacim gréckokatolíckeho vierovyz-
nania. Tento rok začal vychádzať 

Katolícke médiá v slovenskej spoločnosti 
V sobotu 14. februára sa na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku 
konal odborný seminár na tému Plnia katolícke médiá v slovenskej spo-
ločnosti svoju úlohu? II. Seminár nadväzoval na podujatie s rovnakým 
názvom, ktoré sa uskutočnilo pred štyrmi rokmi v Bratislave. Účastníci 
sa na ňom snažili zhodnotiť prínos katolíckych médií do slovenskej spo-
ločnosti v posledných rokoch. Okrem v našej farnosti bežne dostupných 
médií ako je rádio Lumen, TV LUX či periodikum Katolícke noviny pred-
niesli v popoludňajšej časti svoje príspevky aj predstavitelia menších 
časopisov, ktoré sa taktiež snažia vnášať do sveta kresťanské ideály. 
Vynímajúc Zrno ide aj o časopisy Família, Slovo a Aha!. 
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ako plnofarebný. Je oficiálnym ča-
sopisom gréckokatolíckej cirkvi. 
Slovo na svojich stránkach prináša 
stále rubriky ako Slovo Svätého Ot-
ca, Udalosti, Zo života svätých. Ne-
chýbajú v ňom rozhovory, články na 
aktuálne témy, svedectvá či reakcie 
na otázky čitateľov. Praktické sú 
prehľady čítaní a liturgie na jednot-
livé dni týždňa či program TV LUX, 
rádia Lumen a podnetných relácií 
Slovenskej televízie či Slovenského 
rozhlasu.  
Viac o tomto časopise sa môžete 
dozvedieť na adrese: Slovo, Hlavná 
1, P. O. Box 204, 080 01 Prešov, 
alebo na webovej stránke http://
slovo.grkatpo.sk/.  
 
Aha! pre mladých 
Mladých sa kvalitným čítaním snažia 
osloviť saleziáni prostredníctvom 
časopisu Aha!, ktorý vznikol pred 
piatimi rokmi zlúčením časopisov 
Svetlo a Čajka. Tento časopis je 
taktiež plnofarebný, vychádza na 
kvalitnom papieri a tvorí hodnotovú 
alternatívu k iným časopisom usilu-
júcim sa o „podchytenie“ nastupu-
júcej generácie. 
Časopis Aha! na svojich stránkach 
prináša témy, ktoré zaujímajú všet-
kých „násťročných“. Venuje sa teda 
najmä vzťahom (On a ona), prináša 
rozhovory s osobnosťami, ktoré 
„letia“, no svet viery im nie je 
vzdialený (vo februárovom čísle to 
napríklad bola víťazka autorskej 
súťaže Coca-cola PopStar Mária Čí-
rová), informuje o aktualitách 
v hudbe či filme a ponúka na novin-
ky v tejto oblasti svoj pohľad. Ne-
malý priestor však venuje aj du-
chovnému životu a poskytovaniu 
odpovedí na otázky, ktoré trápia 
mladých. Nechýbajú v ňom svedec-
tvá, skutočné príbehy a rubriky ve-
nujúce sa športu, zdraviu, životné-

mu štýlu. Časopis Aha! je tak perio-
dikom snažiacim sa formovať vnútro 
mladého človeka v duchu kresťan-
skej morálky. 
Aha! vychádza každý mesiac počas 
školského roka a na svojich 48 stra-
nách prináša za cenu 1,29 € kvalitné 
čítanie pre všetkých mladých. Jeho 
tvorcovia sa podieľajú aj na tvorbe 
webovej stránky pre mladých 
www.ziwhat.sk a pripravujú dve 
relácie pre TV LUX (Štúdio Aha! 
a FILMiX). Aha! môžete pre vaše 
deti či vnúčatá objednať na adrese: 
Aha!, Miletičova 7, 821 08 Bratisla-
va. Pre viac informácií môžete klik-
núť aj na www.casopisaha.sk.  
 
Dôležitosť vplyvu médií na človeka 
si uvedomovali mnohí pápeži a svä-
tí, ktorí zdôrazňovali význam kato-
líckej tlače. V dnešnej dobe slobody 
a demokracie by sme si mali vážiť 
možnosť vydávať svoje vlastné pe-
riodiká a snažiť sa ich čo najviac 
podporovať. Aby mohli existovať 
i ďalej.  

 
Petra Humajová 
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Podstata manželstva  
V druhej časti spisu Ján Pavol II. 
vysvetľuje podstatu manželstva 
v Božom pláne spásy. Tým, že Boh 
stvoril človeka na svoj obraz 
a podobu, určil ho pre lásku. Boh je 
láska a sám v sebe žije z tajomstva 
spoločenstva troch osôb (Otec, Syn  
a Duch Svätý). Pretože ľudskú priro-
dzenosť muža a ženy stvoril na svoj 
obraz, vložil do nej povolanie 
a schopnosť milovať a žiť 
v spoločenstve. Kresťanské zjavenie 
pozná dva spôsoby povolania člove-
ka v jeho celistvosti k láske: man-
želstvo a panenstvo. Oba sú v inej 
forme prejavom najhlbšej pravdy 
o človeku, že „je na Boží obraz“. 
 
Spoločenstvo lásky medzi Bohom 
a ľuďmi nadobúda teda vyjadrenie 
aj v manželskom zväzku uzavretom 
medzi mužom a ženou. Preto vždy 
verná Božia láska sa predkladá ako 
vzor úzkeho vzťahu vernej lásky 
medzi manželmi. Duch, ktorého 
vylieva Pán, darúva nové srdce 
a robí muža a ženu schopnými milo-
vať tak, ako nás miloval Kristus. 
Plnosť manželskej lásky sa dosahuje 
v nadprirodzenej manželskej láske 
(caritas). Manželia sa ňou zúčastňu-
jú na láske samého Krista obetujú-
ceho sa na kríži a sú povolaní v nej 
žiť. 
 
Manželstvo je jednou zo siedmich 
sviatostí Nového zákona. Skrze obe-
tu, ktorú Ježiš Kristus koná za svoju 
nevestu Cirkev, sa manželstvo po-
krstených stáva skutočným symbo-
lom novej a večnej zmluvy. Mocou 
sviatostnej povahy sú teda manželia 
navzájom spojení nerozlučiteľným 
putom. Tým, že navzájom k sebe 

patria, vyjadrujú vo sviatosti man-
želstva samotné spojenie Krista 
s Cirkvou. („...Kto nás odlúči od 
Kristovej lásky?“ Rim 8, 35). 
 
Je dôležité uvedomiť si, že ak chýba 
úcta k manželstvu, nemôže jestvo-
vať ani panenstvo zasvätené Bohu. 
A ak sa ľudská sexualita nepokladá 
za veľkú, Stvoriteľom darovanú hod-
notu, stráca všetku silu aj jej zriek-
nutie sa pre Božie kráľovstvo. 
 
Sexualita: Zavŕšenie darovania sa  
Preto sexualita, prostredníctvom 
ktorej sa muž a žena navzájom da-
rujú jeden druhému, vôbec nie je 
čosi čisto biologické, ale dotýka sa 
vnútorného jadra ľudskej osobnosti 
ako takej. Je nevyhnutné, aby bola 
neoddeliteľnou súčasťou lásky, kto-
rou sa muž a žena úplne zaväzujú 
jeden druhému až do smrti. Plné 
telesné oddanie sa by bolo klam-
stvom, keby nebolo zavŕšením celé-
ho osobného darovania sa. Keby si 
človek niečo podržal pre seba, hoci 
len možnosť rozhodnúť sa neskôr 
inak, už preto by sa plne nedaroval. 
(Táto možnosť má byť napríklad 
súčasťou nového právneho zákona 
o predmanželskej zmluve, ktorý sa 
práve teraz na Slovensku pripravu-
je.) 
 
Jediným „miestom“, kde sa usku-
točňuje  vzájomné telesné 
i duchovné darovanie sa v celej svo-
jej pravde a kráse, je manželstvo, 
čiže zmluva manželskej lásky, vedo-
má a slobodná voľba, ktorou muž 
a žena prijímajú dôverné spoločen-
stvo života a lásky. Manželská usta-
novizeň nie je teda nezákonným 
zasahovaním spoločnosti  alebo au-

Manželstvo a rodina v Božom pláne 
(Pokračovanie skúmania exhortácie Familiaris Consortio z minulého čísla.) 
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tority, ktorá by chcela na-
nútiť mužovi a žene istú 
vonkajšiu formu, ale je to 
jediná a výlučná, verejne 
potvrdená vnútorná požia-
davka zmluvy manželskej 
lásky. Manželská vernosť 
preto nijako nepotláča slo-
bodu osobnosti, naopak, 
zabezpečuje ju pred akým-
koľvek subjektivizmom 
a relativiz-mom. 
 
Láska manželov smeruje 
k čo najhlbšej osobnej jednote, kto-
rej nejde len o telesné spojenie, ale 
vzniká v nej jedno srdce a jedna 
duša. Toto vzájomné definitívne 
darovanie sa manželov otvára prie-
stor pre nový život ako naplnenie 
a zavŕšenie manželskej lásky. Ona 
ako najkrajší dar nášho života robí 
manželov schopnými najväčšieho 

možného darovania, ktorým sa stá-
vajú Božími spolupracovníkmi pri 
odovzdávaní daru života novému 
človekovi. Dieťa je preto obrazom 
lásky manželov a trvalým znakom 
manželskej jednoty. 
 

Pripravila: E. Blašková  

Piaristické gymnázium Františka Hanáka 

Piaristické gymnázium Františka Hanáka 
Ul. A. Hlinku 44, 971 01 Prievidza 

tel/fax: 046/542 49 97, 
e-mail: skola@piaristi-pd.sk,  web: www.piaristi-pd.sk 

Otvárame: 
- triedu štvorročného štúdia gymnázia  
- triedu osemročného štúdia gymnázia 
 zameranú na cudzie jazyky (po 5. ročníku ZŠ) 

Ponúkame: 
 rodinnú atmosféru pokoja a porozumenia 
 široký výber cudzích jazykov - anglický nemecký, ruský, španielsky, ta-
liansky 
 najlepšiu prípravu na maturitu – 1. miesto v externom testovaní 
z matematiky a 2. miesto zo slovenského jazyka v Trenčianskom kraji 
 kvalitnú prípravu na vysoké školy na Slovensku i v zahraničí 
 prijatie bez prijímacích skúšok 
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Osemsmerovka 

Slová, ktoré treba vyhľadať: 
ČLOVEK - ČNOSŤ - DIELO - DOBRÁ NÁLADA - DOBROTA - KAMARÁT - KO-
MÁR - KRÍK - LÁSKA - ĽUDSKÝ ŽIVOT - MILIÓN -  MILOSRDENSTVO - MILO-
VAŤ - NÁDEJ  - NADOL - NOVOSTI - OBJAV - ODPUSTENIE - OLOVO - 
OZVENA - REDUTA - RIEKA - ROZUMNOSŤ ÚCTA - VIERA - ZBOŽNOSŤ  - 
ZRANENIE - ŽIARA  
 
Sem možno zapísať text (zostať musí 62 znakov): 

Autor: Mgr. Ing. Ľudovít Sobôtka, pripravil: Daniel Markovič 

Milé deti, za správne vylúštenú osemsmerovku z minulého čísla vyhrali 
sladké odmeny Barbora Ševčíková, Juraj Gregor a Mária Kuhajdová. Ak 
vylúštite osemsmerovku v tomto čísle a správne riešenie odovzdáte v 
sakristii farského kostola po detských svätých omšiach, možno 25. aprí-
la 2009 vyžrebujeme práve vás. 

T N Ť K E M O V T S N E D R S O L I M 

O A S Í V I E R A L Á I I B V Y S M A 

V E O R S R A T A N D N E O I I K O D 

I D N K Á T C Y A Z E N L E T N Á D A 

Ž V Ž M O Ú Č D I R J O O S T Ť D P L 

Ý I O R I L O E O A Ť V O E Á A Ď U Á 

K K B M O L Á M Z N E V T A R V A S N 

S O Z V Ž Á I K V E O M T Á A O L T Á 

D O E I Č S A Ó E N S U U J M L A E R 

U K A B Y K S M N I D E B S A I A N B 

Ľ R I E K A M I A E L O O V K M A I O 

A L Ť S O N Č I R O Z U M N O S Ť E D 

                                        
                                        

                                !       
                                        

                                        
                                        

        ,                               
                                        

                . Van der Meersch 
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Pokojné dieťa 
Faustína bola pracovitým a roz-
vážnym dieťaťom. Spomedzi svojich 
súrodencov robila rodičom najmenej 
starostí. Školu začala navštevovať 
pomerne neskoro a hoci sa učila 
rada, nemohla ju dokončiť, pretože 
bolo potrebné, aby odišla do služby 
a aj finančne pomohla svojej veľkej 
rodine. Ako štrnásťročná začala pra-
covať u majiteľky súkromnej pekár-
ne v Lodži. 
 
Túžba po zasvätenom živote 
Keď mala Faustína 16 rokov, vrátila 
sa domov a oznámila rodičom, že 
chce vstúpiť do kláštora. Otec jej 
však vysvetlil, že rodina sa nemôže 
vzdať finančnej pomoci, navyše jej 
ani nedokáže zaistiť veno, ktoré 
bolo na vstup do kláštora potrebné. 
Faustína teda začala pomáhať 
v domácich prácach u svojho uja, 
potom sa stala predavačkou 
v obchode s potravinami v Lodži. 
Pre odpor rodičov sa rozhodla 
v sebe udusiť hlas povolania. Začala 
dbať o svoj zovňajšok, obliekala sa 
moderne a elegantne. Napriek tomu 
zostala skromná, pracovitá a zbož-
ná. 

Zlomový okamih 
Aj keď sa Faustína snažila rozptýliť 
a zabávať, nič ju netešilo a v srdci 
mala len prázdnotu spôsobenú ne-
možnosťou odpovedať na Božiu vý-
zvu. Jedného dňa sa so sestrami 
vybrala na zábavu. Počas tanca zba-
dala vedľa seba zmučeného, zrane-
ného, vyzlečeného Ježiša, ktorý sa 
jej spýtal, dokedy bude pre ňu tr-
pieť. Tieto slová sa jej veľmi dotkli. 
Okamžite odišla zo zábavy a na zá-
klade vnuknutia odcestovala do Var-
šavy. Tam sa jej podarilo nájsť si 
prácu a začala obchádzať kláštory 
s nádejou, že ju niekde prijmú. Väč-
šinou ju však odmietali s tým, že 
slúžky nepotrebujú. 
 
Kongregácia sestier Matky Božieho 
milosrdenstva 
Faustíne dala napokon „šancu“ až 
Kongregácia sestier Matky Božieho 
milosrdenstva, hoci dievčinu jedna 
zo sestier na prvý pohľad zhodnotila 
ako „úbožiačku“ a „nič perspektív-
ne“. Predstavená Faustíne navrhla, 
aby ešte rok pracovala, zarobila si 
na veno a potom k nim vstúpila. Ten 
čas nastal v auguste 1925. Už po 
niekoľkých dňoch však začala Faustí-

APOŠTOLKA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 
Sv. Faustína Kowalská  4/09 

S Veľkou Nocou je v posledných rokoch už neod-
mysliteľne spojená Nedeľa Božieho milosrdenstva. 
A s pojmom Božie milosrdenstvo zas sestra Faustí-
na, poľská rehoľníčka, ktorej Ježiš zveril veľké po-
slanie – ohlasovať jeho milosrdenstvo celému svetu. 
 
Sestra Faustína Kowalská (vlastným menom Helena) sa 
narodila 25. augusta 1905 v Głogovici ako tretie dieťa 
Marianny a Stanislava Kowalských. Po nej pribudlo do 
rodiny ešte ďalších šesť detí. Hoci Kowalskí žili 
v materiálnej biede, nikdy im nechýbala láska k Bohu 
a nedeľná svätá omša bola pre nich samozrejmosťou. 
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na pochybovať, či je to tá správna 
rehoľa pre ňu. Zdalo sa jej, že pri-
veľa času venuje fyzickej práci 
a primálo modlitbe. Mala problémy 
s poslušnosťou, so zachovávaním 
reguly i prísneho mlčania. Jej poku-
šenia zažehnalo videnie, v ktorom 
jej Ježiš povedal, že ju povolal sem 
a nie inde. 
 
Neustále sťahovanie 
Krátko po vstupe do kláštora bola 
Faustína preradená do Skolimova, 
kde sa starala o kuchyňu. Postulát 
začala vo Varšave, rehoľné rúcho 
prijala v Krakove. Po prvých sľuboch 
sa vrátila opäť do Varšavy, zakrátko 
však odišla zastupovať jednu sestru 
do Vilniusu a po opätovnej medzi-
zastávke vo Varšave do Kiekrzu. 
Pracovala v pekárni a obchode 
v Plocku a po zložení večných sľubov 
v Krakove sa starala o kláštornú zá-
hradu vo Vilniuse. Pôsobila aj vo 
Walendówe a Derdách, až napokon 
skončila ako vrátnička v Krakove. Na 
prvý pohľad znášala neustále sťaho-
vanie veľmi ľahko, ku koncu života 
však priznala, že ju stálo množstvo 
obety. Snažila sa neviazať na ľudí, 
ale považovať za svoj domov všetky 
miesta, kde sídlil Ježiš vo Sviatosti 
Oltárnej.  
 
Vnútorný život 
Navonok pôsobila Faustína ako prie-
merná, nepozorná, no nábožná ses-
tra, v skutočnosti však viedla bohatý 
vnútorný život v úzkom spojení 
v Bohom. O svojich videniach a roz-
hovoroch s Ježišom okrem spovední-
ka a predstavených nehovorila s ni-
kým. Mala dar vnikať do mysle iných 
ľudí, ale aj dar predvídania udalostí. 
V roku 1931 sa jej Ježiš zjavil 
v podobe, ktorá je dnes na obrazoch 
uctievaná po celom svete. Biely lúč 
vychádzajúci z jeho srdca znázorňu-

je vodu, ktorá duše ospravedlňuje, 
červený krv, ktorá ich živí.  
 
Utrpenie a smrť 
Život sestry Faustíny vôbec nebol 
ľahký. V kláštore jej dávali vykoná-
vať ťažké úlohy spojené s veľkou 
fyzickou námahou, šírenie úcty 
k Božiemu milosrdenstvu prebiehalo 
len veľmi pomaly a s veľkými ťaž-
kosťami. Aj jej spovedník jej dlho 
nedôveroval a poslal ju na vyšetre-
nie k psychiatrovi. Ukázalo sa, že je 
duševne zdravá, neplatilo to však 
o jej telesnom zdraví. Ochorela na 
tuberkulózu pľúc, pečene a hrdla. 
Zomrela 5. októbra 1938 vo veku 33 
rokov.  
 
Napriek mnohým problémom úcta 
k Božiemu milosrdenstvu dosiahla 
nevídané rozmery. Autentické zápi-
sky z Denníčka sestry Faustíny písa-
ného na podnet jej duchovného vod-
cu vzbudzujú i dnes v ľuďoch čoraz 
väčšiu dôveru v Boha, ktorý neodo-
ženie od seba človeka, čo sa k nemu 
v pokore utieka. 
 
Sestra Faustína bola blahorečená 
v roku 1993, svätorečená v roku 
2000. Pápež Ján Pavol II. považoval 
jej život za veľký dar Božej prozre-
teľnosti pre 20. storočie, pretože 
jej Kristus zveril posolstvo milosr-
denstva práve v období medzi prvou 
a druhou svetovou vojnou, kedy bo-
lo pre ľudí uprostred hrôzy nevy-
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Liturgické okienko 
12. apríl 2009 – Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 
Č1 - Boh ho tretieho dňa vzkriesil a dal mu, aby sa zjavil nie všetkému ľu-
du, ale svedkom ,ktorých Boh vopred určil.   Sk 10, 34a. 37-43 
R - Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja.  Ž 118, 1-23 
Č2 - Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kris-
tus sedí po pravici Boha!      Kol 3, 1-4al. 
Ev - Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu 
a videla, že kameň je odvalený... Vidia anjela a zľaknú sa. Anjel im však 
hovorí: Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. 
VSTAL Z MRTVYCH!      Jn 20, 1-9al 
 
19. apríl 2009 – 2. Veľkonočná nedeľa 
Č1 - Apoštoli  veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježi-
ša.         Sk 4, 32-35 
R - Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.  
        Ž 118, 2-24 
Č2 - Ježiš vraví chorému: „ Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“  1Jn 5, 1-6 
Ev - Večer, keď boli učeníci zo strachu pred židmi zhromaždení, prišiel 
Ježiš, stal si doprostred a povedal im: POKOJ VÁM! - Tomáš nebol s nimi 
a neuveril, že Ježiš naozaj vstal z mŕtvych. O osem dní sa Ježiš opäť zjavu-
je a je tam aj Tomáš. Ježiš Kristus mu hovorí: „ Vlož sem prst a pozri moje 
ruky. Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ 
Tomáš volá: Pán môj a Boh môj!... Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili!  
        Jn 20, 19-31 
 
26. apríl 2009 – 3. Veľkonočná nedeľa 
Č1 - Zabili ste pôvodcu života, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych.  
        Sk 3,13-15.17-19 
R - Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie. Ž 4, 2-9 
Č2 - Podľa toho vieme, že sme ho poznali, ak zachovávame jeho prikáza-
nia.         Jn 2, 1-5a 
Ev - „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí 
splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov 
a v Žalmoch.“ - Ježiš Kristus sa zjavil apoštolom. Môžu sa dotknúť jeho rúk 
a nôh a jesť s nim rybu a med. Proroci Starého zákona o ňom hovoria: Me-
siáš má veľa trpieť a na tretí deň vstane z mŕtvych. Lk 24, 35-48 
 

Spracovala A. Karaková 

hnutné počuť o Božej láske. Veril, 
že Božie milosrdenstvo bude osvet-
ľovať cesty ľudí aj v treťom tisícro-
čí, lebo ako povedal Ježiš sestre 
Faustíne: „Ľudstvo nenájde mier 
dovtedy, kým sa s dôverou neobráti 
na Božie milosrdenstvo.“ 

Pripravila: Petra Humajová 
(Životopisné údaje: Ż. Podłejski: Soľ 
zeme a svetlo sveta 3 a 6; 
Jolanta Sąsiedeková: Neobyčajne 
obyčajná) 
Foto: internet 
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Farská kronika 
od 26. februára 2009 
do 25. marca 2009 

Do farského spoločenstva 
sme sviatosťou krstu prijali: 

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

Karol Krško, 25 r. 
Jozef Beňadik, 68 r. 
Ján Leitman, 52 r. 
Štefan Magdolen, 80 r. 
Mária Hirtlová, 92 r. 
Mária Komzálová, 57 r. 
Valent Mendel, 83 r. 
Jozef Paulech, 84 r. 
Helena Petrášová, 61 r. 
Terézia Nedeljaková, 76 r. 

Rastislav Lacko 
Vincent Číž 
Marián Melikant 
Matúš Gajdoš 
Ema Šimurková 
Michal Filín 
Adela Kratková 
Daniel Néč 
Laura Brandová 
Hana Kríková 
Jozef Paulovič 
Peter Šimaliak 
Sebastián Mezei 
Melisa Balážová 
Maximilián Komáromi 
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VEĽKONOČNÉ SVIATKY 2009 V PRIEVIDZI 
Program bohoslužieb, poklôn a pobožnosti  

kostol 
Sv. Bartolomeja 

(Prievidza-
mesto) 

Najsvätejšej 
Trojice 
(kláštor  

piaristov) 

Nanebovzatia  
Panny Márie 

(mariánsky na 
cintoríne) 

Sv. Terézie 
z Lisieux,  

učiteľky Cirkvi 
(Zapotôčky) 

Zelený  
štvrtok  

9.4. 

18,00 
poklona  

19,15 - 21,00 

18,30 
poklona 

19,45 - 21,00 

Krížová  
cesta 
24,00 

18,00 
poklona 

19,15 - 20,30 

Veľký  
piatok 
10.4. 

15,00 
poklona 

16,15 - 21,00 

18,30 
poklona 

19,45 - 21,00 
- 

Krížová cesta 
10,00 

  
15,00 

poklona 
17,00 - 20,00 

Biela  
sobota 
11.4. 

ranné  
chvály 
7,00 

 
poklona  

7,20 - 18.00 
vešpery 
18,00 
18,30 

poklona 
7,00 - 18,15 

 
18,30 

- 

ranné chvály 
7,00 

 
poklona 

7,30 -18,15 
18,30 

Veľkonočná  
nedeľa 
12.4. 

7,30 
9,00 
10,30 

 
18,00 

6,45 
9,30 

11, 00 

7,00 
gréckokatolícka 

liturgia 
9,00 

8,00 
10,00 

  
vešpery 
18,00 
18,30 

Veľkonočný 
pondelok 

13.4. 

7,30 
9,00 

- 
 

18,00 

6,45 
9,30 
11,00 

9,00 
8,00 

 
16,30 



Deti z piaristického kostola sa aj tento rok zapojili 
do už IV. ročníka kampane k verejnej zbierke Teh-
lička pre Sudán. Cieľom zbierky je získať finančné 
prostriedky na podporu rozvojových projektov 
v chudobnejších krajinách, predovšetkým na podpo-
ru výstavby a fungovania škôl v Juba (Južný Sudán).  
 
Organizátorom a garantom tejto zbierky je občian-
ske združenie Savio Informácie o ich projektoch sú 
na www.savio.sk. Zbierka prebieha do 12.4.2009 
a je ju možné podporiť aj prostredníctvom SMS 
správ v tvare „DMS TEHLICKA“ na číslo 877 až do 
30.4. 2009. 
 
A tak aj tento rok si naše deti kupujú symbolickú 
tehličku a pomáhajú tak postaviť svojím kamarátom 
v Sudáne školu. A vlastne prečo? Jednoducho preto, 
„aby sa dobro šírilo“. To je motto tohtoročnej 
zbierky. 

 
Páter Ján Hríb, SchP 

Foto: Dominik Papánek 

Tehlička pre Sudán 


