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Žehnali nám traja prievidzskí novokňazi 
Už pred rokmi zažila Prievidza takúto radosť. Veriaci vtedy prijali po-
žehnanie od troch novokňazov, ktorí pochádzali z našej farnosti. Mi-
losť, radosť, slzy i z medzinárodných primícií - Moravy a Slovenska, 
umocnilo slúženie  primičných svätých omší novokňazov Bohumila Svit-
ka a Marcela Puváka vo Farskom kostole svätého Bartolomeja v našom 
meste. V Bojniciach slúžil primičnú svätú omšu novokňaz Zdeněk Zol-
tánfi. Položili sme im všetkým pár otázok. Podelili sa s nami o svoje prí-
behy, ktoré zažili na ceste ku kňazstvu.  

Čo ťa inšpirovalo 
vydať sa na dráhu 
kňazstva? 
Túžba zasvätiť svoj 
život Bohu sa vo 
mne zrodila pred 
mnohými rokmi. 
Myslím si, že to 
bola krása liturgie, 
ktorá vo mne vzbu-

dila nadšenie pre službu Pánovi. 
Postupne, ako roky ubiehali, som si 
čoraz viac uvedomoval, že kňazstvo 
je naozaj a predovšetkým služba; že 
je to spôsob, ako vrátiť Bohu a Cir-
kvi talenty a schopnosti, ktoré som – 
isto aj na túto službu – dostal. 
 
Aká to bola cesta a čo ťa podržalo 
v krajných situáciách? 
Cesta bola dlhá a tŕnistá. Najväčšie 
sklamania som prežíval vtedy, keď 
mi polená pod nohy hádzali tí, ktorí  
mi mali pomôcť. Neskôr som pocho-
pil, že si ich Pán vyvolil ako nástroj 
môjho rastu. Som vďačný mnohým 
ľuďom, ktorí ma slovom alebo v 
mysli sprevádzali – najskôr ako žiaka 
a študenta v Prievidzi, neskôr ako 
bohoslovca v Taliansku a napokon 
počas finálnej etapy mojej prípravy 
na kňazskú vysviacku, ktorú som 
prijal v Ostrave po trojročnom pôso-
bení v Televízii Noe. 

V čom ťa osobne posunuli a obo-
hatili doterajšie skúsenosti? 
Retrospektívne si uvedomujem, že 
moje „putovanie“ svetom bolo do-
konalou realizáciou scenára toho 
najdokonalejšieho Režiséra. Mám 
pocit, že za tých dvanásť dlhých 
rokov mal Pán Boh viackrát možnosť 
dať mi jasne najavo, že so mnou 
ako s kňazom nepočíta. Naopak, 
skúsenosti, ktoré som získaval na 
jednotlivých „štáciách“, ma nielen 
posúvali ďalej, ale predovšetkým 
upevňovali v presvedčení, že idem 
správnym smerom. Dnes viem, že 
každý pád je príležitosťou na nový 
začiatok.  
 
Čím je ti blízka cirkev na Morave? 
Náboženské pomery našich západ-
ných susedov sú nesmierne rozmani-
té, možno sa tu stretnúť hneď s 
niekoľkými extrémami. Službou v 
oblasti masovokomunikačných pro-
striedkov som sa ocitol vo veľmi 
špecifickom prostredí, ktoré takmer 
nepozná hraníc. Okrem toho sme 
začali budovať dielo kresťanskej 
televízie takpovediac na zelenej 
lúke. Bol som akoby hodený dopros-
tred oceánu, ak som chcel prežiť, 
nemohol som čakať ani chvíľku. 
Dnes stojím na brehu a čakám, kedy 
pôjde okolo najbližšia loď, aby ma 

Dp. Marcel Puvák (31) 
Nerád kráčam v dave 
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Čo ťa inšpirovalo 
vydať sa na dráhu 
kňazstva? 
Bolo to krátko po 
nežnej revolúci 
v roku 1990. Vtedy 
v Prievidzi slúžili 
kňazi Martin Čabák 
a Ján Holbík. Už 

prvé náznaky vydať sa na dráhu 
kňazstva smerujujú tam, kde sa za-
čína celý môj duchovný život – 
k prvej svätej spovedi. V nej som 
dostal úprimnú radu do života, kto-

rú si pamätám až dodnes. „Bohuš, 
urob za svojím doterajším spôsobom 
života hrubú červenú čiaru a začni 
žiť novým životom.“ Pre niekoho 
tieto slová môžu znieť ako obyčajná 
fráza, no mňa pohli ďalej. Od tej 
chvíle som začal miništrovať 
a nevynechal som ani jednu večernú 
svätú omšu. Pamätám si, že bola 
vyhlásená miništrantská súťaž „o 
modrý ručičkový budík“, ktorý veno-
val ako sponzor vtedajší pán dekan 
Jozef Hanák. Najtesnejšie skóre 
bolo medzi Marcelom a mnou. Ja 

Dp. Bohumil Svítok (32) 
Kráčal som ako po ceste z Bojníc do Šútoviec 

zaviedla ktovie kam. Mám rád ne-
preskúmané územia a do značnej 
miery ma baví ísť proti prúdu. Ne-
rád kráčam v dave. 
 
Ako vnímaš pôsobenie katolíckej 
TV Noe v Česku a TV Lux na Slo-
vensku? 
Som vďačný za to, že som sa narodil 
v dobe, keď môžeme hlásať evanje-
lium nielen zo striech, ale aj cez 
televíznu obrazovku. Takmer som 
neveril vlastným ušiam, keď mi kto-
si spomínal, že vo svete dnes existu-
je okolo dvetisíc kresťanských tele-
vízií. Je to dôkazom toho, že kto 
chce, vždy si nájde vhodný spôsob, 
ako sa pričiniť o to, aby bol svet 
lepší. Či je potrebné, aby na takom 
relatívne malom území a medzi dvo-
ma bratskými národmi existoval 
konkurenčný boj i v oblasti nábo-
ženského televízneho vysielania, to 
posúdia iní, keď pominie nadšenie. 
Keďže som však osobne stál v záku-
lisí pri zrode oboch týchto inštitúcií, 
napadá mi ako odpoveď na túto 
otázku akurát porekadlo: „Kto chce 
kam, pomôžme mu tam.“ 
 

Bol si spoluzakladateľom časopisu 
Bartolomej, máš nejaký odkaz pre 
čitateľov?  
Bartolomej sme zakladali s niekoľ-
kými ďalšími nadšencami v časoch, 
keď bol veľký hlad po akomkoľvek 
dobrom náboženskom diele. Dnes, 
po 16 rokoch jeho existencie, som 
hrdý na to, že v mori všelijakých 
iných časopisov a internetových 
stránok nielen prežil, ale patrí k 
najlepším na Slovensku. Jeho posla-
ním je predovšetkým informovať o 
živote farnosti. Bolo by dobré, keby 
sa pre každého, kto ho berie do rúk, 
stal tento časopis povzbudením, že 
každý z nás môže prispieť k tomu, 
aby naša farnosť bola stále živá a 
krásna. 
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som tú súťaž vyhral rozdielom troch 
bodov, pretože Marcel tesne pred 
koncom musel niekam odísť. Po 
krátkej dobe prišiel ďalší pán dekan 
Ján Bednár, pri ktorom som ešte 
intenzívnejšie pocítil svoje volanie 
ku kňastvu. Určitý podiel má na tom 
i diecézny miništrantský tábor cez 
letné prázdniny v kňazskom seminá-
ri. Nasledujúci rok som si tam dal 
prihlášku. 
 
Aká to bola cesta a čo ťa podržalo 
v krajných situáciách? 
Cesta bola náročná. Keď to mám 
vyjadriť obrazne – nebola to žiadna 
diaľnica. Išlo o veľmi kľukatú cestu, 
podobnú tej z Bojníc do Šútoviec: 
tri a pol roka v Badíne, štyri roky 
v potravinárskej firme Nestlé, z čo-
ho som tri roky diaľkovo študoval 
v Bratislave, ďalej rok v Holešove 
ako pastoračný asistent a dva roky v 

seminári v Olomouci. Napriek tomu 
som veľmi vďačný Bohu za každú 
túto etapu svojho života, na ktorej 
ma on sám posilňoval. Ďakujem aj 
za veľkú modlitebnú podporu našim 
sestričkám mariánkam, za povzbu-
dzujúce slova kňazov Ondreja Ceba 
a Bohumíra Vitáska, svojho primič-
ného kazateľa, ktorého si veľmi vá-
žim. Oslovil ma i citát, ktorý som si 
dal vytlačiť aj na svoje oznámenie o 
kňazskej vysviacke: „Pane, poznal si 
ma, a predsa si si ma vyvolil. Vezmi 
si ma takého, aký som, a urob ma 
takým, akým ma chceš mať.“ (bis-
kup Sailer). 
 
V čom ťa osobne posunuli a obo-
hatili doterajšie skúsenosti? 
Ako sa hovorí — všetko je na niečo 
dobré, nič nie je na škodu. Platí to 
aj v mojom prípade. Ešte keď som 
pracoval ako robotník v Nestlé, väč-

Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás  
a ustanovil som vás, aby ste išli  

a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo.  
       Jn 15, 16 
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Čo ťa inšpirovalo 
vydať sa na dráhu 
kňazstva? 
Ku každému du-
chovnému povola-
niu pozýva človeka 
Boh. Verím, že to 
tak bolo i v mojom 
prípade.   

 

Aká to bola cesta a čo ťa podržalo 
v ťažkých situáciách? 
Nemám pocit, že moja cesta ku 
kňazstvu bola nejako zvlášť drama-
tická, hoci som  začal študovať  te-
ológiu vo vyššom veku ako väčšina 
študentov. Zdá sa mi, že som si ten-
to krok dobre zvážil. Počas štúdia 
som bol, myslím si, pevne rozhodnu-
tý vytrvať a stať sa, ak Pán Boh dá, 

Dp. Zdeněk Zoltanfi (43) 
Najviac ma podržalo pevné rozhodnutie 

šina zo zamestnancov sa dozvedela 
o mojej minulosti – t. j. že som štu-
doval v seminári. Spočiatku mi to 
dávali dosť pocítiť, ale po určitom 
čase začali meniť názor. Už to ne-
boli len posmievačné reči, ale začali 
sa pýtať. A to bola trochu aj moja 
štartovacia pozícia. Išlo hlavne o 
otázky právnického morálneho cha-
rakteru, na ktoré som im už vedel 
dať uspokojivú odpoveď. Bola to 
pre mňa určitá forma evanjelizácie. 
Ďakujem i za to, že mnohé skúse-
nosti z práce vo farnosti a z admi-
nistratívy som mohol pochytiť práve 
na prievidzskej fare a teraz ich mô-
žem zužitkovať a odovzdávať ďalej. 
Aj tu platí to Pavlovo: „Jeden sadil, 
Apollo polieval, ale vzrast dal Boh.“  
(porov. 1Kor 3, 6). 
 
Čím je ti blízka cirkev na Morave, 
ako ťa tam prijali? 
Prijatie bolo veľmi srdečné a pekné. 
Moravania sú nám blízki svojou 
mentalitou. To, čo platilo kedysi, 
platí aj dnes. Ľudia na Morave čoraz 
viac inklinujú k nám, ako k svojim 
západným susedom. Rád sa vraciam 
do Holešova navštíviť svojich zná-
mych a myslím si, že podobné to 
bude i potom, keď pôjdem cez Bá-
nov do Prievidze. Dobrí ľudia sú jed-

noducho všade, či je to na Sloven-
sku, v Poľsku alebo na Morave... 
 
Na  čo sa vo svojej kňazskej službe 
chceš predovšetkým zamerať? 
Kňaz je Alter Christus – druhý Kris-
tus. Je určený pre všetkých, nie len 
pre V.I.P. a horných 10 000. A to je 
úloha každého jedného kňaza: uro-
biť všetko, čo je v jeho silách - 
a ostatné doplní Boh. My sme len 
jeho nástrojmi a sami osebe nezna-
menáme vôbec nič. „Pane, urob ma 
tvojím nástrojom, nech žiarim tvo-
jím pokojom.“ 
 
Bol si spoluzakladateľom časopisu 
Bartolomej, máš nejaký odkaz pre 
čitateľov? 
Milí čitatelia časopisu Bartolomej, 
možno sa nám zdajú byť niektoré 
chvíle nášho života nezmyselné 
a nevieme si ani vysvetliť, prečo je 
to tak. Boh vie o nás – o každom 
našom probléme – všetko a čaká, 
kým mu to celé neodovzdáme. 
Urobme tak! V tuneli sa nikdy neo-
táča, ale vždy sa čaká až na koniec, 
kým sa neuvidí to vzácne biele svet-
lo! Pre nás tým svetlom je sám Pán 
Ježiš, ktorý prekonal tmu smrti 
a tretieho dňa vstal z mŕtvych. 
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kňazom. To pevné roz-
hodnutie ma azda naj-
viac podržalo v nároč-
ných situáciách. Tiež 
priatelia a rodina. 
   
V čom ťa osobne posu-
nuli a obohatili dote-
rajšie skúsenosti? 
Človek sa stále učí. 
Každá skúsenosť je z 
tohto pohľadu cenná, 
dokonca i keď je nega-
tívna. Zatiaľ však v mo-
jej krátkej pastoračnej službe urči-
te prevládajú pozitívne skúsenosti. 
Mnohé ma veľmi povzbudili.    
 
Môžeš nám priblížiť nejaký záži-
tok zo štúdií? 
V prvom ročníku som si vytiahol na 
skúške z cirkevných dejín  práve tú 
otázku, ktorú som pre nedostatok 
času nestihol naštudovať. Prirodze-
ne, zo skúšky som „vyletel“. Nikdy 
však nezabudnem na to, ako priateľ-
sky a s akou úctou sa pri tom skúša-
júci ku mne správal. Mal som skôr 
pocit ocenenia, než „vyhodenia“. 
Bol to jeden z momentov, keď som 
si uvedomil, v čom spočíva skutočná 
veľkosť človeka.  

Na čo sa chceš vo svojej kňazskej 
službe predovšetkým zamerať? 
Nemám špeciálne oblasti, ktorým by 
som sa chcel venovať viac ako 
ostatným. Dnes vidím ideál pasto-
račnej služby kňaza skôr v tom, aby 
dokázal vyvážene skĺbiť všetky ob-
lasti pastoračnej činnosti a robil 
ich, pokiaľ  možno, kvalitne. To nie 
je ľahké. 
 
Máš nejaký odkaz pre čitateľov 
Bartolomeja?  
Srdečne čitateľov Bartolomeja po-
zdravujem, ďakujem za všetky 
modlitby a obety a vďačne všetkým 
posielam svoje novokňazské požeh-
nanie. 

Pane, požehnaj týchto vyvolených, posväť ich, daj, aby boli nadšení 
pre Božiu lásku, pre službu blížnemu pre Božie veci. Aby rozdávali is-
totu Pána každému stvoreniu, milovali Boha nadovšetko a žehnali aj 
tým najmenším. Aby sa pokora a poníženosť stali ich sestrou.  
 
Ako hovoril sv. Filip Neri svojim zverencom:„ Buďte dobrí, ak môžete, 
lebo aj tak všetko je márnosť.“ Ďakujeme ti Pane, že cez novokňazské 
požehnanie sa posvätia ich rodiny, naše rodiny  i celá naša farnosť. 
 
      
      Text: Anka G. Vavrová,  
      Foto: M. Melicherčíková  
      a archívy novokňazov 
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Príbeh Eugena Hamiltona rozvíjaný 
na približne sto osemdesiatich stra-
nách nie je románom, ani typickým 
životopisom. Páter Benedict J. Gro-
eschel ako autor publikácie totiž 
svoju pozornosť zameriava hlavne 
na posledné obdobie 
Eugenovho života. Ne-
snaží sa o tvorbu jedno-
liateho textu. Pred čis-
tým štýlom uprednos-
tňuje autentické výpo-
vede Eugenových naj-
bližších (rodičov, brata, 
priateľov, kňazov), kto-
ré knihe dodávajú osobi-
té čaro. Čitateľ si aj 
vďaka nim uvedomuje 
skutočnosť, že to, o 
čom sa tu píše, sa na-
ozaj stalo. Tieto zápisky 
dodávajú objektívnemu 
a úvahovému rozpráva-
niu pátra Benedicta istý ráz subjek-
tívnosti, ktorý robí knihu dostupnej-
šou vnímaniu bežného čitateľa. 
 
Kniha je rozdelená na desať kapitol. 
Tie na zlepšenie prehľadnosti obsa-
hujú aj menšie podkapitoly. V jej 
závere sa nachádzajú dva dodatky – 
prvý prináša Eugenov prejav predne-
sený na konci sv. omše pri príleži-
tosti bakalárskych promócií, druhý 
je teologickým pohľadom na kňaz-
stvo snažiacim sa podoprieť teóriu, 

že kňazstvo nie je iba pozvaním ob-
liecť si kňazské rúcho, ale hlavne 
pozvaním stať sa kňazom. Muž vy-
svätený za kňaza síce vidí, chodí 
a hovorí tak, ako predtým, no pred-
sa tu nastáva zmena – teraz je kňa-

zom. A po smrti sa vo 
večnom živote pripojí 
k modlitbe Večného Veľ-
kňaza, Ježiša, kňazským 
spôsobom. Jednoducho, 
je kňazom naveky. 
 
Aj Eugen túži stať sa 
kňazom. Je však ešte 
len v prvom ročníku teo-
logických štúdií, keď mu 
diagnostikujú rakovinu. 
Liečba nezaberá, nádor 
sa rozrastá a Eugen stále 
dúfa. Všetci naokolo sa 
modlia tak, ako si to 
želá on sám – aby vy-

zdravel, alebo aby bol vysvätený za 
kňaza. Eugen sa snaží zakrývať svo-
je utrpenie úsmevom a začína písať 
knihu, o ktorej nevie, či bude do-
končená. Knihu o svojom pohľade na 
kňazstvo. Pobyty v nemocnici sa 
striedajú s pobytmi v seminári 
a doma. Napokon zostáva uzdrave-
nie už iba vecou zázraku. 
A kňazstvo? Eugenovu predčasnú 
vysviacku môže povoliť jediný člo-
vek. Do hry vstupuje pápež Ján Pa-
vol II.... 

KŇAZ NAVEKY 
recenzia 

Keby jezuitské vydavateľstvo Dobrá kniha nevydalo titul Benedicta  
J. Greoschela Kňaz naveky ako súčasť Jubilejnej knižnice v roku 2006, 
určite by tak spravilo teraz, v rámci Roku kňazov. Jeho vyhlásením 
chce totiž pápež poukázať na význam sviatosti kňazstva. Táto kniha 
robí výnimočným spôsobom to isté. Na svojich stránkach prináša skutoč-
ný príbeh Eugena Hamiltona, mladého muža, ktorý od života nechce nič 
viac, ako byť kňazom. Je prijatý so seminára a začne študovať. Čoskoro 
sa však veci skomplikujú. Diagnostikujú mu rakovinu...  
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Tri božské čnosti 

Pred prednáškami sme si vzývaním 
Ducha Svätého a modlitbou k Panne 
Márii pripravovali srdcia k otvoreniu 
sa na pôsobenie a pochopenie slov, 
ktoré sme pozorne počúvali. Po 
prednáškach boli meditácie a adorá-
cie, prítomní duchovnú atmosféru 
umocňovali modlitbou Svätého ru-
ženca, modlitbami k Božiemu milo-
srdenstvu, na večeradle aj na svä-
tých omšiach.  
 
Vierou sme uzdravení 
Viera: Pri krste nás otvára pre večný 
život skrze Ducha Svätého. Vierou 
dostávame múdrosť, svetlo pravdy. 
Viera je podstatou toho, čo dúfame 
a zdôvodnením toho, čo nevidíme. 
Vierou sme uzdravení, my alebo iní. 
Hymnus viery je v jedenástej kapi-
tole listu Hebrejom, kde autor vy-
zdvihuje silnú, živú a pravú vieru 
Ábela, Henocha, Abraháma, Mojži-
ša, Dávida a ďalších veľkých Božích 
mužov. V meditácii sme uvažovali o 
nedostatku viery v Božiu prítomnosť 

v ťažkých chvíľach nášho života a v 
skúškach. Potrebujeme uzdraviť 
tento nedostatok viery. Pán vie o 
každom našom rozpoložení, o našom 
smútku a trápení. Je vždy s nami. 
Pane, zobuď moju vieru, keď bude 
spať. Slovo  života: Ježišu, v mlčaní 
a v dôvere v teba bude moja sila. 
Skúšky sú, aby sme išli k Božím výši-
nám. Z viery a vo viere priniesť Bo-
hu akúkoľvek obetu ako Abrahám, 
ktorý vychádza zo skúšky posilnený 
a dostáva sa mu zjavenie. Viera zna-
mená vernosť Bohu až po kríž. Viera 
Panny Márie: Nech sa mi stane podľa 

V dňoch 24. a 25. júla 2009 sme vo Farskom kostole sv. Bartolomeja v 
Prievidzi zažívali bohatstvo Božích milostí a darov počas duchovnej 
obnovy, ktorú viedol františkán páter Gabriel Prievalský, OFM. Čas od 
deviatej hodiny rána do piatej popoludní bol nabitý duchovným prog-
ramom. Páter Gabriel nás svojimi slovami viedol do hĺbky podstaty 
troch božských čností: viery, nádeje a lásky.  

Na fotografii obalu knihy o Eugenovi 
Hamiltonovi dominujú dve veci – 
hodiny a Kristov korpus na kríži. 
Symbolizujú Eugenov krátiaci sa čas 
a narastajúce utrpenie. Povolí pá-
pež vysviacku? Splní sa Eugenov sen? 
Načo bude Cirkvi kňaz, ktorý prav-
depodobne nestihne odslúžiť jedinú 
svätú omšu? Odpovede možno ná-
jdete v knihe. A možno ich budete 
musieť nájsť sami v sebe. Čítanie 

Kňaza naveky vyžaduje istú dávku 
odvahy – postaviť sa zoči-voči utrpe-
niu a smrti i otázkam zasahujúcim 
tie najhlbšie zákutia bytia, aké pri-
náša smrť každého mladého člove-
ka. Obohatenie novým pohľadom na 
kňazstvo je však za to všetko dosta-
točnou odmenou.  
 
Text: Petra Humajová 
Obrázok: elegenda.sk 
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Tvojho slova. Pri všetkých situá-
ciách vedieť povedať ako Mária. 
 
Nádej = Všetko má zmysel 
Prežívame radosti a bolesti, víťaz-
stvá a pády. Nádej je, že všetko, čo 
prežívame, má zmysel. Motívom 
našej nádeje je nádej v Ježiša Kris-
ta. Nádej je v živote nevyhnutná – 
obnovuje sily. Keď sa všetko zdá 
stratené, človek sa nevzdáva, znova 
začína. Nádej sa vždy opiera o Bo-
ha. Nádej je úžasná energia, rozo-
spieva srdce. V meditácii sme upria-
mili pozornosť na naše telo, ktoré 
vykonáva to, k čomu ho duša pobá-
da. Treba mať v úcte svoje telo.  
 
Láska je Boh 
Dokonalá je láska u mučeníkov, kto-
rí položili život za lásku. Láska je 
Boh. Poznanie bez lásky zabíja. Cvi-
čenie v askéze bez lásky neprospe-
je, môže rásť v človeku pýcha. V 
Prvom liste Korinťanom, trinásta 
kapitola, je Hymnus na lásku. Láska 
je trpezlivá, dobrotivá, nezávidí, 
nevystatuje sa a nenadúva, nesprá-
va sa neslušne, nehľadá svoj pro-

spech, nezratúva zlo, neraduje sa z 
neprávosti, ale raduje sa z pravdy. 
Všetko znáša, za všetkých okolností 
verí, dúfa a vytrvá. Dva rozmery 
lásky sú eros a agapé. Eros je túžba, 
žiadostivosť, potreba po druhom. 
Agapé sa chce nezištne rozdávať, 
obetovať sa. Boh je dokonalá láska. 
Ako kultivovať lásku? Chrániť sa 
egoizmu, žiadostivosti, nemiernosti, 
sústredenia sa na seba. Musíme sa 
mať radi zdravým spôsobom, svoj 
život aj dary, ktoré máme. Mať se-
baúctu, zdravé sebavedomie, prijať 
seba samého. Agapé je láska, ktorá 
sa daruje. Svätá Katarína Sienská sa 
raz pýtala Pána Ježiša, ako sa má 
odplatiť Ježišovi za jeho lásku. Do-
stala odpoveď: Blížneho môžeš mi-
lovať, akoby si milovala mňa.  
 
Kto spieva... 
Páter Gabriel nás tiež tešil piesňami 
a hrou na gitare. Hovorí sa, že kto 
spieva, dvakrát sa modlí. Vďaka 
nášmu Pánovi, ktorý sa postaral o 
exercitátora a o veľa dobrých obeta-
vých spolupracovníkov tejto duchov-
nej obnovy. Veď dávať znamená 
nasledovať Ježiša a Máriu. Vďaka 
dp. dekanovi Martinovi Dadovi, kos-
tolníkovi, organistovi a ostatným, 
ktorí sa podieľali na organizácii ob-
novy, modliacim sa i počúvajúcim. 
Vďaka všetkým, ktorí prišli z iných 
farností dekanátu, našli si čas na 
stíšenie a posväcovanie sa. Vďaka 
za každého, ktorý napĺňal duchov-
nou krásou a obetou prítomné spolo-
čenstvo.  
 
A na záver, učme sa od svätého 
Františka, ktorý hovoril: Boh môj, 
moje všetko. 
  

Text: Ing. Edita Pogorielová 
Foto: Ing. Konstantín Pogorielov 
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Skautský tábor bol v rytierskom duchu 
Lúky pri Kláštore pod Znievom, 10. - 19. júl 2009 

Z tepla domova do stanu 
Dvadsaťdva skautov vymenilo kom-
fort teplého domova za nie vždy 
priateľské prostredie neskrotnej 
prírody. Za studenú vodu, extrémne 
búrky, nočné hry a disciplíny, kde sa 
ukázalo, kto má skutočne výdrž a 
kto sa tak rýchlo nevzdá. 
 
Rytiersky kódex 
Ústrednou myšlienkou tábora bolo 
nasledovať patróna skautov, sväté-
ho Juraja, a rozmýšľať nad svojimi 
hodnotami. Každý deň sme plnili 
časť z rytierskeho kódexu, aby sme 
oslabili pomyselného draka a aby sa 
nám ho podarilo premôcť. Išlo o 
sebadisciplínu, vernosť, vytrvalosť, 
úctu k ženám a podobne. Na začiat-
ku dňa, po rozcvičke a nástupe sme 
meditovali, čo myslel náš zaklada-
teľ, Lord Robert Baden Powell jed-
notlivými časťami kódexu. Premýš-
ľali sme, kde máme nedostatky a 
ako môžeme zlepšiť náš charakter. 
Neskôr nasledovali hry a aktivity. 
Učili sme sa základy šermu, počúvali 
prednášky o stopovaní, mapovaní, 
maskovaní, absolvovali sme základ-
ný kurz prvej pomoci. Čo je však 
najdôležitejšie, naučili sme sa väč-
šej samostatnosti. 
 
Vytvorili tým, potom pomáhali 
Krásne je na tábore pozorovať, ako 
sa mladí skauti – nováčikovia -zdo-
konaľujú. Prídu ako jednotlivci, kto-
rí sa do každej úlohy púšťajú samo-
statne a odchádzajú ako priatelia, 
ktorí sa naučili pomoc prijímať a 

taktiež ju poskytovať. Naučia sa 
tímovej práci, ktorá je dnes veľmi 
potrebná. To sme neskôr aj využili, 
pretože každý skaut má denne uro-
biť aspoň jeden dobrý skutok. My 
sme sa preto rozhodli pomôcť 
miestnej organizácií Dobrý Pastier, 
ktorá sa stará o abstinujúcich alko-
holikov a prevádzkuje útulok pre 
ľudí, ktorí nemajú kam ísť.  
 
Skautský tábor 2009 hodnotím veľmi 
pozitívne a podobné tábory môžem 
odporučiť každému, kto chce zažiť 
dobrodružstvo, prežiť niečo nové, 
alebo nechce cez prázdniny sedieť 
len tak doma. 
 
 Andrej Kmotorka, 
 vodca 1. oddielu skautov 

Vyvrcholením skautského roku je bezpochyby čas, kedy skauti prežijú 
desať dní spolu, nadviažu hlbšie priateľstvá a zakúsia čaro táborovej 
romantiky na skautskom tábore. To sme prežili aj tento rok na tábore v 
Kláštore pod Znievom pri rybníku Vedžer.  
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Bartolomejčatá sa sústredili na spev 
Podolie, 19. - 25. júl 2009 

Na hrad 
Celý týždeň sme sa sústreďovali na 
nové piesne. A stálo to za námahu. 
Nechcem aby to vyzeralo tak, že 
sme od rána do večera len spievali, 
lebo tak to nebolo. Od spevu nás 
občas oslobodila turistika. Vážne 
neviem, čo bolo vyčerpávajúcejšie. 
Prešli sme sa na Čachtický hrad, 
pozdravili Bátoričku a krásny deň 
bol za nami. Myslím, že v prvom 
rade by sa patrilo poďakovať Bohu, 
lebo celý týždeň bolo krásne slneč-
né počasie. 
 
Súťaž talentov nebola len o speve 
Po večeroch sme si vyzerajúci ako 
mŕtvolky posadali, porozprávali sa, 
zabavili sa na večernom programe. 
A hlavne sami na sebe. To, že ,,Bar-
tolomejčatá majú talent“ sa overo-
valo v jeden krásny večer. Súťažiaci 

si konkurovali vo viacerých kolách. 
V tanečnom, speváckom bez spevu 
a v poslednom, speváckom so spe-
vom, ktoré bolo zároveň finále. Prvé 
miesto získala Lucia Bátorová po 
tvrdom boji s Petrou Mendelovou. 
Bolo sa na čo pozerať po odbornej, 
ale hlavne po komickej stránke. 
 
Vydarené sústredenie 
V takomto duchu sa nieslo celé sú-
stredenie spevokolu Bartolmečatá. 
Divadelné stvárnenie tradičných 
rozprávok, kde išlo hlavne o to, aby 
sme sa dobre zabavili, súťaže, ná-
cviky, no najmä pohľad zameraný na 
Boha. Kvôli nemu spievame 
v kostole, kvôli nemu sme sa učili 
nové piesne, kvôli nemu sme sa ra-
dovali. A s ním... 
 

Dominika Koštialiková 

Ďaleko od domova, čo ale v žiadnom prípade nebolo zlé. Hlavným cie-
ľom bolo naučiť sa pár nových pesničiek na rozšírenie bartolmejčiatske-
ho repertoáru v záujme poslucháčov, ale aj zboru samotného.  
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PIESEŇ NA ÚVODNÝ VSTUP: 
Ó, Maria, Prímluvnica naša 
(JKS 359/1) 
 
Ó, Maria, Prímluvnica naša, 
teba anjel Pánov pozdravil: 
"Panna čistá počneš Mesiáša, 
by ľud z moci diabla vymanil" 
Počuj, Matka, naše vrúcne prosby, 
by nás nezasiahli pekla hrozby. 
Pros, nech Boh Syn, tebou zrodený, 
otvorí zas nám raj stratený. 
 
PIESEŇ NA OBETOVANIE: 
(JKS 359/2) 
Panna, keď si porodila zemi, 
Dieťa krásne, slávy nebeskej, 
anjeli, čo Boha chvália v nebi, 
zaplesali v obci betlemskej: 
"Sláva nech je Bohu na výsosti, 
buď na zemi pokoj ľudom v cnosti!" 
Ach, pros, Matka, by duch pokoja 
nás voviedol všetkých do raja. 
 
 
PIESNE NA PRIJÍMANIE:  
Hostiu vítajme 
(JKS 267) 
1.Hostiu vítajme, tej manne česť 
dajme, zástupov Pánovi a kráľov 
Kráľovi.   
Zdrav' buď, ó, anjelský chlebe, vo-
láme vrúcne ku tebe,  
[:predrahé telo a krv!:] 
 
2.Národ náš posilňuj, vlasť našu 
ochraňuj, ku blahu všetkých nás 
zošli nám pravdy jas.  
Chráň nás vždy od nepriateľov, po-
koja nežičiteľov,  
[:Ježiša telo a krv!:]  
 
3. Daruj nám milosti, ó, Bože, v 
štedrosti, ktorý si chránieval a man-
nou kŕmieval   

oddaný ľud svoj v pravý čas,  napá-
jaj krvou svojou nás:  
[:ó, Bože milostivý!:] 
 
4. A v smrti hodine obdar nás, prosí-
me,  vierou i dúfaním  a pravým 
pokáním,   
by sme tu prijali teba,  po smrti 
prišli do neba,   
[:naveky chváliť teba.:]  
 
5. Zletujte, anjeli, a všetci veselí - s 
nami sa spojujte, "Presvätý!" spie-
vajte.  
Zdrav' buď tu, Kriste, v sviatosti  
prítomný, Bože z výsosti,   
[:v spôsobe chleba, vína.:] 
 
Klaniam sa ti vrúcne 
(JKS 270) 
1. Klaniam sa ti vrúcne, Bože veči-
tý, pod spôsobom chleba  z lásky 
ukrytý! 
[:Srdce moje tebe sa len oddáva,  
že si Pánom jeho,  vďačne uznáva.:]  
 
2. Zrak môj i chuť chceli, by ma 
oklamať,  ale sluch ma učí  pevnú 
vieru mať.   
[:Verím, čo Syn Boží - ustanovil 
nám,  ten klamať nemôže,  kto je 
Pravda sám.:]  
 
3. Na kríži sa skrylo  samo Božstvo 
len,  tu i človečenstvo  skryté zbož-
ňujem.  
[:V oboje ja verím,  Bože vznešený,  
a prosím, čo prosil lotor skrúšený.:]  
 
4. Ó, pamiatka smrti  Krista Ježiša, 
chlieb náš živý, sladkosť  sveta naj-
vyššia,  
[:daj, nech duch môj vždy len - te-
bou sa živí, - po sladkosti tvojej - 
vždy je dychtivý.:]  

PRIEVIDZSKÁ PÚŤ 2009 
Piesne na slávnostnú svätú omšu, nedeľa 16.8. o 10:00 
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5. Ó, Baránku Boží, Kriste, Pane 
môj, v neskonalej láske  dnes sa so 
mnou spoj.  
[:Tvojej krvi stačí - kvapka jediná, - 
aby z všehomíra  zmyla sa vina.:]  
 
6. Ako Tomáš rany ja tu nevidím,  
predsa ťa vyznávam,  že si Boží Syn.  
[:Rozmnož vo mne vieru  i nádej k 
tebe,  láskou srdce tiahni  do neba k 
sebe.:] 
 
PIESEŇ NA ZÁVER: 
Pápežská hymna  
(JKS 523) 
V sedmobrežnom kruhu Ríma, 
kde sa Petra chrám vypína, 
z tisíc hrdiel sa ozýva pieseň nábož-
ná, horlivá. 
/:Živ, Bože, Otca Svätého, námes-
tníka Kristovho.:/ 

SÚŤAŽ S VYDAVATEĽSTVOM DON BOSCO 
Časopis Bartolomej v spolupráci s vydavateľstvom Don Bosco pripravil 
pre svojich čitateľov súťaž o balíček produktov v hodnote 30 eur. Ak 
chcete vyhrať, odpovedzte na tri jednoduché otázky uvedené nižšie. 
Ako pomôcku môžete využiť stránku vydavateľstva www.donbosco.sk. 
 
Otázka č. 1:  
Kto je autorom knihy „Vôňa ruže“?  
Otázka č. 2:  
V ktorom roku vzniklo vydavateľstvo Don Bosco? 
Otázka č. 3:  
O ktorej blahoslavenej sú nasledovné ukážky? 
„Laura je trochu nesvoja. Cíti, že v dňoch, ktoré má pred sebou, potrebuje 
osobitnú ochranu. Myslí na Quilquihué, na mamu, na Manuela Moru. ... Vy-
rástla, je ako krásny kvet v rozpuku. Veľké čierne a žiarivé oči dodávajú jej 
ešte nevyzretým črtám osobitnú krásu, správa sa zdvorilo, je jemná, príve-
tivá. ... Zápas Lauru vyčerpal. Stíska svoju medailu a šepká viac srdcom 
ako perami: „Ďakujem ti, Matka! Ty si moja sila. Pomáhaj mi! A neopúšťaj 
ma, prosím, prosím.“ 
 
Svoje odpovede s kontaktným menom a adresou posielajte do 6.8.2009 
na adresu Redakcia časopisu Bartolomej, Mariánska 4, 97101 Prievidza 
(obálku označte heslom „Súťaž Bartolomej“), alebo e-mailom na bartolo-
mej@farapd.sk. Výhercov vyžrebujeme v rámci programu Mariánskej púte 
v Prievidzi a tiež ich mená uverejníme v septembrovom čísle Bartolomeja. 
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Nadaný Alojz 
Alojz Versiglia sa narodil 3. júna 
1873 v Oliva Gessi v Taliansku. Keď 
mal jedenásť rokov, rozhodol sa 
odísť do oratória Don Bosca 
v Turíne, kde aj zmaturoval. Keďže 
bol veľmi šikovný, poslali ho na ďal-
šie štúdiá do Ríma. Spravil si dokto-
rát z filozofie a o dva roky neskôr 
bol vysvätený za kňaza. V roku 1906 
pripravovala skupina saleziánskych 
misionárov na cestu do Číny. Prihlá-
sil sa aj on. Dostal sa do vtedajšej 
portugalskej kolónie Macao v Číne a 
stal sa riaditeľom sirotinca. Neskôr 
vybudoval malý detský domov 
a organizoval profesionálnu školu 
pre chlapcov. Pracoval s obrovským 
nasadením. V roku 1921 bol vysväte-
ný za biskupa. 
 
Misijný zápal dona Kalixta 
Kalixt Caravario sa narodil 8. júna 
1903 v Cuorgne neďaleko Turína. 

Keď mal päť rokov, jeho rodina sa 
presťahovala do tohto veľkého mes-
ta a Kalixt tak mohol nadviazať kon-
takt s oratóriom Dona Bosca. Sale-
ziánska atmosféra radosti spojenej 
s modlitbou si ho úplne podmanila 
a podobne ako Alojz sa rozhodol pre 
kňazské povolanie. A aj on sa zapá-
lil pre misie a v roku 1924 odcesto-
val do Číny. Tu najskôr dokončil 
teologické štúdiá a v roku 1929 ho 
Alojz vysvätil za kňaza. Po vysviacke 
prevzal Kalixt malú misijnú stanicu 
Linchov, kde sa práve zriaďovala 
katolícka farnosť. 
 
Rozhodnutie o vizitácii 
Asi o pol roka po prevzatí Linchova 
Kalixtom sa Alojz rozhodol vykonať 
v novozaloženej farnosti vizitáciu. 
Kalixt veriacich na túto udalosť dô-
sledne pripravil a potom odcestoval 
do Shiuchova, aby privítal Alojza 
a sprevádzal ho na ceste do Lincho-

DOBRODRUŽSTVO ŽIVOTA 
Sv. Alojz Versiglia a sv. Kalixt Caravario 

Loďka sa plaví proti prúdu rieky. Pomaly napred-
uje k svojmu cieľu. Minulo práve poludnie. Muži 
a ženy na nej sa ako zvyčajne v tomto čase mod-
lia, keď zvonku zaznie výkrik: „Zastavte loďku!“ 
Sú to komunistickí vojaci, piráti. Žiadajú najprv 
neúnosné množstvo peňazí. No potom zbadajú 
mladé ženy. „Vezmime ich!“ Hrnú sa dovnútra 
loďky. Nezostáva iné, ako brániť im prístup 
vlastným telom... Zdá sa vám to byť to pravé 
prázdninové dobrodružstvo? A ten pravý hrdinský 
čin hodný muža? Scéna ako z filmu? V skutočnosti 
to bola krutá realita, pred ktorú život postavil 
dvoch svätých mužov. 

 
Alojz bol misijným biskupom a mal v tom čase 57 rokov. Kalixt pôsobil ako 
začínajúci misionársky kňaz a mal 27 rokov. Obaja boli členmi saleziánskej 
rodiny a obaja sa rozhodli venovať svoj život misiám v nepokojnej Číne. 
Spojil ich 25. február 1930. 



Liturgické okienko 
9. august 2009 – 19. nedeľa cez rok B 
Č1 - Vstaň a jedz, lebo máš pred sebou dlhú cestu.  1Kr 19, 4-8 
R - Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.   Ž 34, 2-9 
Č2 - A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení peča-
ťou na deň vykúpenia.       Ef 4, 30-5,2 

Dňa 8. augusta 2009 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustila 
naša drahá Mária Mečiarová z Prievidze.  

Za tichú spomienku a modlitbu ďakujú deti s rodinami. 
 

Odpočinutie večné daj jej Pane!  

Spomienka 
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va. Cesta loďou mala trvať osem 
dní. Okrem Alojza a Kalixta sa na ňu 
vydali aj dvaja učitelia, ich dve ses-
try a jedna katechétka. Loďka, ako 
bolo zvykom,  mala vyvesenú bielu 
vlajku a nápis „Katolícka misia“. 
Pravdepodobne to upútalo pozor-
nosť zločincov. 
 
Oddiel komunistických vojakov 
Osudné udalosti sa prihodili hneď 
v prvý deň. Keď kňazi komunistic-
kým pirátom odmietli vydať ženy, tí 
sa im najskôr pokúsili zapáliť loď. 
Nepodarilo sa, preto ich začali biť 
veľkými haluzami stromov. Na ženy 
kričali: „Vy ste Číňanky, prečo idete 
s cudzincami? Katolícke nábožen-
stvo treba zničiť!“ Misionárov a dve 
mladé dievčatá vyvliekli na breh, 
staršiu katechétku a učiteľov poslali 
preč. Alojza a Kalixta potom zastre-
lili, dievčatá odvliekli do hôr, kde sa 
ich však napokon o päť dní podarilo 
oslobodiť. Alojz a Kalixt sa stali pr-
vými mučeníkmi saleziánskej reho-
le. Zomierali s nezvyčajným poko-
jom, s vedomím, že obetovali Bohu 
všetko.  
 

„Kto prijíma Božie slovo a zacho-
váva ho v srdci, nepochybne sa sta-
ne objektom nenávisti sveta,“ pove-
dal pri ich blahorečení v roku 1983 
pápež Ján Pavol II. „Mučeníci sú 
ľudia, ktorí tak verne trvajú na slo-
ve o večnom živote, že nenávisť 
tohto sveta ich zbavuje dočasného 
života. Podávajú mimoriadne sve-
dectvo Pánových slov, podľa ktorých 
ten, kto stratí svoj život, získa ho.  
 
Nebojme sa byť hrdinami, tak ako 
sa nimi nebáli byť ani Alojz a Kalixt. 
V roku 2000 boli svätorečení. A hoci 
oni museli obstáť vo veľkej skúške 
života, aj nás Boh pozýva do každo-
denných skúšok všedného dňa, o nič 
menej hodnotných či záslužných, 
ako bola tá ich. Snažme sa zo všet-
kých síl o to, aby sme ho v nich ne-
sklamali.  
 

Pripravila: Petra Humajová 
(Životopisné údaje: Ż. Podłejski:  

Soľ zeme a svetlo sveta 1; 
www.saleziani.sk) 



Ev - Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život. Pán Ježiš sa nám 
prihovára: Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z toho 
chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sve-
ta.          Jn 6, 41-51 
 
15. august 2009 - Nanebovzatie Panny Márie – sobota, prikázaný sviatok 
Č1 - A v nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmlu-
vy.          Zjv 11, 19 
R - Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom. Ž 45, 10-16 
Č2 - Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých.  1 Kor 15, 20-27a 
Ev - Mária hovorila:“ Velebí moje duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mo-
jom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. ... Hľa, od 
tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.“  Lk 1, 39-56 
 
16. august 2009 – 20. nedeľa cez rok B 
Č1 - Múdrosť si postavila dom, na siedmich stĺpoch spočíva. Prís 9, 1-6 
R - Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.   Ž 34, 2-15 
Č2 - Dávajte si teda pozor ako máte žiť, nie ako nemúdri, ale ako múdri.  
         Ef 5, 15-20 
Ev - Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: Ako nám tento môže dať jesť 
svoje telo?... Pán Ježiš hovorí:“ Kto je moje telo a pije moju krv, má večný 
život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm 
a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne 
a ja v ňom .“        Jn 6, 51-58 
 
23. august 2009 – 21. nedeľa  cez rok B 
Č1 - Aj my chceme slúžiť Pánovi, lebo je náš Boh.  Joz 24, 1-2a 
R - Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.   Ž 34, 2-23 
Č2 - Preto muž zanechá otca a matku a pripúta sa k svojej manželke 
a budú dvaja v jednom tele.      Ef 5, 21-32 
Ev - Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci šomrú na to, čo učil 
v Kafarnaume, a opýtal sa ich: Toto vás pohoršuje?... Pán Ježiš hovoril 
o svojom svätom tele a krvi. Mnohí šomrali. Ježiš sa opýtal apoštolov: Aj vy 
chcete odísť?  Odpovedá mu Šimon Peter: Pane, a ku komu by sme išli? Ty 
máš slová večného života! A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží  Svätý.  
         Jn 6, 60-69 
 
30. august 2009 – 22. nedeľa cez rok B 
Č1 - Zachovávajte prikázania Pána, svojho Boha, ktoré vám ukladám.  
         Dt 4, 1-2.6-8 
R - Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku?  Ž 15, 2-5 
Č2 - Preto odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu a v tichosti prijmite 
zasiate slovo, ktoré má moc spasiť naše duše. Jak 1, 17-18 
Ev - Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychá-
dza z človeka, to poškvrňuje človeka. Pán Ježiš vraví niektorým Židom: 
Božie prikázania opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov, mali by ste počú-
vať, čo hovorím, a brať si k srdcu moje slová: nebuďte zlí! Mk 7, 1-8.14-15 
 

Pripravila A. Karaková 

 
Liturgické okienko 
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Farská kronika 
od 25. mája 2009 
do 26. júna 2009 

Mária Kobelová, 85 r. 
Jozef Vavro, 51 r. 
Karol Šarina, 85 r. 
Štefan Jamrich, 87 r. 
Zlatica Fašungová, 80 r. 
Terézia Čierna, 79 r. 
Anna Ďurčaťová, 72 r. 
Ľudmila Gatialová, 59 r. 
Pavlína Bučková, 86 r. 
Mária Trgiňová, 68 r. 
Gabriela Lubináková, 87 r. 

Ivan Vido 
Jozef Štrbák 
Kristína Štrbáková 
Alexander Tkáč 
Filip Beseda 
Tomáš Hostačný 

8/09 

Do farského spoločenstva sme 
sviatosťou krstu prijali: 

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

Ivan VIdo a Gabriela Gatialová 
Adrián Ducký a Daniela Botková 
Mgr. Juraj Orlík a Mgr Marta Melišková 
Tomáš Perniš a Lucia Borková 
Jozef Kiaba a Andrea Drozdová 
Ing. Pavol Masarik a Miroslava Jančichová 

Blahoželáme k prijatiu  
sviatosti manželstva: 



Letný skautský tábor 

Sústredenie Bartolomejčiat 



Primičné omše novokňazov 

Marcel Puvák - 4.7.2009 o 10:00  
Bohumil Svítok – 5.7.2009 o 16:00 
Farský kostol sv. Bartolomeja 


