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Objaviť vieru nanovo  

V kolobehu času a pomíňajúceho 
života si možno položíme otázky: 
„Potrebujem pre takýto život Boha? 
Potrebujem ho, aby som mal pekné 
Vianoce? Potrebujem ho na to, aby 
spestril všednosť ďalšieho ročného 
kolobehu? Nebolo by lepšie vymeniť 
Boha za iného zabávača?“ 
Áno, aj taká predstava o viere exis-
tuje. A nielen predstava. Boh, zabá-
vač na dlhé chvíle, je aj falošnou 
formou prejavu vlastnej viery mno-
hých.  
 
Nie, nepasujem sa medzi výnimky. 
Keď sa poriadne zahľadím do svojej 
minulosti, som v tom až po uši. Ne-
čudujem sa, že mi museli rodičia 
opakovať: „Viera nie je na parádu, 
ale pre život!“ 
 

Tento čas je pre nás všetkých po-
zvánkou zmeniť falošnú a zúboženú 
predstavu o viere, o Bohu a objaviť 
ju nanovo. Podobne, ako to spravil 
De Gasperi.  
Taliansky politik Alcide de Gasperi 
sa podieľal na mnohých iniciatívach, 
ktoré podporovali európsku integrá-
ciu, na realizácii Marshallovho plánu 
a na budovaní úzkych hospodárskych 
zväzkov s ostatnými európskymi 
krajinami, najmä s Francúzskom. 
Podporoval aj Schumanov plán, kto-
rý inicioval založenie Európskeho 
spoločenstva. De Gasperi hovorie-
val: „Aj ja som býval v modlitbe 
veľmi roztržitý, aj počas svätého 
prijímania, hlavne na začiatku, keď 
som bol predsedom vlády.“ 
V určitom období svojho života De 
Gasperi každodenne pristupoval 
k svätému prijímaniu: „Amerika 
a Rusko ma trápili. V istej chvíli 
som pochopil, čo mám robiť. Na-
miesto myšlienky  'Teraz preč s Rus-
kom, preč s Amerikou!' som si rad-
šej povedal: 'Ty, Pane sem príď. 
Vidíš, som predseda vlády, ale Rus-
ko ma veľmi znepokojuje, skús, či 
mi nemôžeš pomôcť!'“ 
De Gasperi teda nevylúčil Pána 
z toho, čo ho znepokojovalo, ale 
chcel, aby sa „znepokojoval“ aj on. 
Denne pozýval Pána do svojho živo-
ta a všetko vkladal pod jeho ochra-
nu. 
 
Prajem vám požehnaný advent. 
Nech je časom nových objavov  
s Bohom. 
 

Martin Dado, dekan 

Vstúpili sme do adventného obdobia. Zároveň s očakávaním Božieho 
narodenia počítame posledné dni a hodiny starého roka. Tak isto to bolo 
v minulý rok, v predminulý, v pred - predminulý a...  
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Adorácia kňazov dekanátu Prievidza  

Niet väčšieho a krajšieho svedectva 
Cirkvi pre dnešný svet, ako je jej 
vnútorná jednota. Práve tej boli 
svedkami veriaci počas krásneho 
večera, keď pred vyloženou Eucha-
ristiou spoločne spievali, hrali 
a modlili sa pán dekan Martin Dado 

a pán kaplán Janko Kraus spolu 
s ostatnými kňazmi z farnosti Prievi-
dza či Handlová.  
 
Nečakaným prekvapením večera 
boli kvety – gerbery, dar pre  kňazov 
od veriacich. Biele gerbery sa 
v tento večer stali symbolom jedno-
ty. Žltý stred tohto kvetu totiž 
okrášľujú biele lupene. Tak isto by 
aj kňazi s čistým srdcom svojou prá-
cou a modlitbou mali zjednocovať 
svojich veriacich okolo Krista, aby 
sa Pán Ježiš stal centrom života nás 
všetkých.  
  Text: Elena Blašková 
  Foto: -mm- 

V piatok 16. novembra sa už po druhýkrát konala spoločná adorácia 
kňazov prievidzského dekanátu – tentoraz vo farskom Kostole sv. Barto-
lomeja. Pred mesiacom bolo toto stretnutie v piaristickom kostole.  

Kľačím na kolenách, snažím sa vy-
prázdniť si hlavu, ale nejde to tak 
ľahko, ako by som chcela.  
Celý deň sa premieta odznovu, ob-
razy chudoby a bezmocnosti sa mi-
hajú jeden za druhým. Tváre ich 
robia konkrétnymi a pocit nedokon-
čeného, nezvládnutého, sa prediera 
na povrch. Skúšam to prerušiť fote-
ním adorujúcich kňazov a ostatných 
ľudí okolo mňa...  
Ticho ma znovu skladá do kolien. 
Nejde to, nedá sa, nevládzem.  
Až prvé slzy na kraji oka odľahčujú 
srdce, chrbát, hlavu. Pomaly sa mi 
vyjasňuje a prichádza Svetlo do tmy 
smútku. Tma sa vytráca ako ranná 
hmla – v chumáčoch, zdrapoch, dr-
žiac sa zeme – mojich rozhodnutí, 
mojich síl. Viem, že sa o chvíľu ne-
bude mať čoho držať, že Mu znovu 
dám moje ja. Viem i to, že príde 

potichu, aj keď nie bez bolesti. Už 
som to zažila toľkokrát... Úzkosť 
odchádza.  
Ty si, Pane, stále pri mne, ja ťa 
však necítim, 
Ty sa mi ukazuješ, ja ťa však nevi-
dím... 
Celý deň si bol pri mne, nevládala 
som ťa, Pane, pustiť naplno do mo-
jej práce, k ľuďom, s ktorými som 
dnes bola, ktorých starosti sú nad 
moje schopnosti  a možnosti. Ty si 
bol pri mne, teraz to viem. Bez Te-
ba by som nevládala ani to málo.  
Ďakujem ti, Bože, za kňazov a za 
tento večer. Chvála ti, Pane, keď 
slová piesne, chvál a prosieb z ich 
úst znejú tak pokorne a s láskou, 
ako od našich najbližších. Daj im 
zdravia a sily, aby tento večer bol 
prvý z mnohých. 

mm 

Ty si, Pane, stále pri mne 
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Je niekto z vás chorý?  

Pozvanie na takéto stretnutie s Je-
žišom bolo v oznamoch vyhlasovaná 
spolu s vysvetlením, že mnohí kres-
ťania sa dostávajú do osídel rozlič-
ných liečiteľov, siekt a mágie práve 
preto, že neprichádzajú k pravému 
uzdravovateľovi, ktorým je Ježiš.  
Preto naši duchovní pre nás pripra-
vili možnosť stretnutia s Ježišom, 
spojenú s adoráciou. Počas nej sa 
zúčastnení mohli do modlitby zapo-
jiť spevom známych piesní, ale i 
vhĺbením sa slov, ktoré boli pripra-

vené na zamyslenie. Nakoniec mohli 
prijať samotnú modlitbu, ktorú pre 
veriacich vyslúžili pán dekan a pán 
kaplán Janko.  
Tešíme sa, že stretnutie svojou 
účasťou podporili i kňazi z rehole 
piaristov. Bolo tak možné vytvoriť 
úžasné spoločenstvo veriacich, kto-
ré bude vždy aktuálne, pretože pri-
náša liek na bolesti každého jedné-
ho z nás. 
 

Maťa F. 

 „Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním 
modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví cho-
rého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. Vyznávajte 
si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdrave-
li. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.“ (Jak 5, 14-16) 
 
V duchu slov z Jakubovho listu sa v sobotu 10. novembra 2012 uskutoč-
nila po večernej sv. omši prvá adorácia s modlitbou za uzdrave-
nie z chorôb tela i ducha, spojená s úvodnou katechézou.  

Vo Veľkej Lehôtke triumfovala tvorivosť nad konzumom  

Hostiteľ - hudobná skupina Spray 
spolu s rodinou a dobrovoľníkmi - už 
po osemnástykrát zorganizoval ten-
to festival. „Nie je také ťažké vy-
myslieť a realizovať festival, ale 
udržiavať a živiť ho, to si vyžaduje 
veľké úsilie a obetu“, povedal 
miestny pán farár Marek Sabol. „Tu 
v okolí už bolo mnoho podobných 
festivalov, ale žiaden z nich nevydr-
žal takú dlhú dobu, všetky postupne 
zanikli,“ podporil jeho myšlienku 
Alojz Vlčko, ktorý celý program mo-
deroval.   

V tento rok sv. omšu o 15:30 vo far-
skom Kostole Krista Kráľa obohatil 
spevokol Rosnička z Piaristickej spo-
jenej školy Františka Hanáka v Prie-

V dnešnej dobe sa nám zo všetkých strán ponúkajú hudobné, filmové a 
iné diela rôznej kvality. Ubíjajú v nás tvorivosť, nápaditosť, snahu nie-
čo dokázať. Našťastie v nedeľu 24. novembra vo Veľkej Lehôtke mladí 
(rôzneho veku) dokázali opak. Na gospelovom festivale Mladí mladým sa 
prezentovalo svojimi vystúpeniami šesť hudobných zoskupení z nášho 
regiónu.  
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Nevytvárajme si múry 

„Nie je nás tu veľa, ale ani málo,“ 
zhodnotil situáciu v úvode sv. omše 
vdp. Ján Skurčák, terajší správca 
farnosti. „Dúfam, že rovnako aj 
otec Marián nám v súlade s tým vo 
svojej kázni nepovie toho ani veľa, 
ani málo,“ dodal s úsmevom. 
Mons. Marián Bublinec pricestoval 
do Prievidze priamo z duchovných 
cvičení. Vo svojej homílii výstižne 
popísal rozdiel medzi starozákon-
ným jeruzalemským chrámom 
a našimi kresťanskými kostolmi. 
„Starozákonný chrám bol plný mú-
rov – oddelenie pre ženy, oddelenie 
pre mužov, oddelenie pre pohanov, 
oddelenie pre kňazov... Naše kres-
ťanské chrámy už také nie sú. Alebo 
by aspoň nemali byť.“ Ako však otec 
Marián podotkol, i v kresťanských 
kostoloch je možné vytvárať bariéry 
– bariéry antipatie či závisti. „Tých 
by sme sa mali vyvarovať.“ 
Slávnostnú sv. omšu svojím spevom 
sprevádzali mladí i starší členovia 
farnosti. Po jej skončení sa farníci 
v neformálnej atmosfére stretli na 
pohostení v pastoračnom centre.  

Základný kameň Kostola sv. Terézie 
z Lisieux bol požehnaný v novembri 
1999. Po zrealizovaní stavby chrám 
posvätil otec biskup Rudolf Baláž 
15. novembra 2003. Od roku 2004 je 
súčasťou farnosti aj pastoračné 
centrum. 
 

Petra Humajová 

Veriaci z Farnosti sv. Terézie z Lisieux, nachádzajúcej sa na prievidz-
skom sídlisku Zapotôčky, si 15. novembra 2012 pripomenuli 9. výročie 
posviacky svojho chrámu. Slávnostným celebrantom večernej sv. omše 
bol Mons. Marián Bublinec, administrátor Banskobystrickej diecézy.  

vidzi. Počas programu vystúpil mla-
dý, zatiaľ bezmenný zbor mládeže 
z Cigľa, zbor Źólwiky (poľ. korytnač-
ky) z Chrenovca, kapela God Knows 
zo spoločenstva Piar, tradičný hosť 
festivalu Šumienky z Diviak nad Nit-
ricou a samozrejme, domáca kapela 
Spray.  
Desiatky spevákov a hudobníkov do-
kázali, že svoje talenty nezakopáva-
jú do zeme, ale že ich zušľachťujú. 
Neboja sa vystúpiť, otvoriť sa 

a odovzdať divákom kúsok zo seba, 
poukázať v piesňach na Boha a jeho 
lásku k nám, povzbudiť a modliť sa 
za trpiacich, rozdávať radosť (lebo 
tá rozdávaním rastie).  
V sále kultúrneho domu nechýbala 
tradičná uvoľnená atmosféra plná 
džavotajúcich detí, decibelov ener-
gických piesní a pohostenia pripra-
veného dobrými ľuďmi z Veľkej Le-
hôtky.  

-msim-; foto Jozef Bullo st. 
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Vo štvrtok 20. decembra 2012 o 
16:00 pozývame všetkých ľudí dob-
rej vôle do piaristického kostola na 
Vianočný benefičný koncert pod 
záštitou primátorky Prievidze, JUDr. 
Kataríny Macháčkovej. Program pri-
pravujú žiaci Piaristickej spojenej 
školy a Spoločenstvo Piar. Výťažok 
zo vstupného bude využitý na aktivi-
ty Charity - domu sv. Vincenta. 
 
Od 17. do 21. decembra 2012 v 
čase od 8:30 do 14:00 zbierame 
ovocie a trvanlivé potraviny pre 
núdznych v novej budove charity – 
na Ciglianskej ceste 19 (oproti Ban-
ským stavbám). 
 
Núdznych, o ktorých sa staráme, 
môžete podporiť aj darovaním ob-
noseného šatstva. V chladných 
dňoch sú potrebné pánske aj dám-
ske odevy, hlavne nohavice, bundy, 
svetre, ponožky a spodné prádlo., 
ako aj zachovalá obuv. Oblečenie 
treba priniesť v pracovných 
dňoch, v čase od 8:30 do 14:00, 
do novej budovy charity na Cig-
lianskej ceste 19. 

Ak by ste núdznym chceli pomôcť 
formou dobrovoľníctva, kontaktujte 
riaditeľa Charity - dom sv. Vincenta, 
n.o. pána Milana Petráša na tel. č. 
0905 951 854, alebo e-mailom na 
charitapd@gmail.com. 
 
Charita - dom sv. Vincenta vyslovuje 
úprimné poďakovanie mestu Prie-
vidza za podporu prevádzky nízko-
prahového denného centra v roku 
2012 finančnou dotáciou vo výške 
7000 €. V mene všetkých, ktorým 
sme aj vďaka tejto podpore mohli 
pomáhať, vyslovujeme úprimné Pán 
Boh zaplať a požehnaj! 

-mp- 

Oznamy z Charity - domu sv. Vincenta 

Spovedanie k Vianociam 2012 

3. adventná nedeľa  
16.12.2012 

15.00 – 17.00 

14.30 – 17.00 naraz v troch kostoloch:  
Farský kostol sv. Bartolomeja, Kostol Najsvätejšej Trojice 

(piaristický), Farský kostol Sv. Terézie z Lisieux (Zapotôčky)  

Mimoriadna spovedná služba vo 
Farskom kostole sv. Bartolomeja – 

štvrtok 20.12.2012 

9.00 – 12.00 
Skurčák, Sabol, 

Holbík 

13.00 – 15.00 
Kraus V., Jáger, 

Holbík 

15.00 – 17.00 
Kňazi PD-mesto 

Mimoriadna spovedná služba vo 
Farskom kostole sv. Bartolomeja – 

piatok 21.12.2012 

9.00 – 12.00 
Kraus V., Jáger 

13.00 – 15.00 
Kraus V., Jáger 

15.00 – 17.00 
Kňazi PD-mesto 

4.adventná nedeľa 
23.12.2012 

14.30 – 17.00 naraz v troch kostoloch:  
Farský kostol sv. Bartolomeja, Kostol Najsvätejšej Trojice 

(piaristický), Farský kostol Sv. Terézie z Lisieux (Zapotôčky)  
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Betlehemské svetlo 
Malý plamienok, zapálený v Bazilike Narodenia Pána, sa odovzdáva od-
pálením plamienka zo sviečky na sviečku, z ruky do ruky. Každé odpále-
nie 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.  
 
Na Štedrý deň rozdáme Betlehemské svetlo medzi 13:00 a 14:00 na 
týchto miestach: 

 Dlhá ulica (ABC market) 
 Námestie slobody (Trojičný stĺp) 
 Žabník (potraviny - ul. Stavbárov) 
 Necpaly (Pyramídy) 
 Sever (Jednota - ul. Nováckeho) 
 Staré sídlisko (pri Magure) 
 Zapotôčky (Jednota - ul. Ondrejova) 
 Bojnice (lekáreň Notre Dame) 
 Bojnice (Kostol sv. Martina) 
 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: 

 Farský kostol sv. Bartolomeja 
 Piaristický kostol  
 Farský kostol sv. Terézie z Lisieux (Zapotôčky) 
 Kostol sv. Martina (Bojnice) 

 
Na bezpečný transport Betlehemského svetla si nezabudnite priniesť svieč-
ku 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 týchto 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 Prievidza 
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Dnes na slovíčko s dobrovoľníkom Dobrej noviny Jaroslavom Mišíkom 

Napriek chudobe je v Keni pokoj a radosť 

Prečo si sa rozhodol ísť robiť do 
Afriky dobrovoľníka pre Dobrú no-
vinu? 
V mladosti som sa párkrát zúčastnil 
koledovania spolu s ostatnými 
skautmi, takže Dobrú Novinu som 
poznal. Spievať som veľmi nevedel, 
ale bol som vysoký, takže som bú-
chal ozembuchom a písal kriedou na 
dvere. (smiech) Nikdy som nesníval 
o tom, že by som sa stal dobrovoľní-
kom v Afrike. Život s Bohom je však 
plný prekvapení. Aj keď som od mo-
jich koledníckych čias s Dobrou No-
vinou stratil kontakt, koncom minu-
lého roka bola všade okolo mňa. 
Lepšie povedané, všade okolo mňa 
bol jej projekt Dobrovoľníci pre Af-
riku. Ľudia, rozhovory, články a pla-
gáty... Známy spôsob „náhod“ sved-
čil o Božom vedení, tak som mu to 
v modlitbe odovzdal a poslal pri-
hlášku. 

Musel si prejsť nejakým výberom? 
Áno. Z prihlásených 43 záujemcov 
nás 18 pozvali na výberový víkendo-
vý kurz. Po víkende z nás  vybrali 
šiestich, ktorí sa stali dobrovoľníkmi 
Dobrej noviny. 
 
Ako sa dobrovoľník pripravuje na 
svoju službu? Vie presne, s čím 
bude pomáhať? 
Po prvom výberovom víkende sme 
mali dva ďalšie prípravné víkendy, 
na ktorých sa nám koordinátori sna-
žili priblížiť situáciu v Afrike a pri-
praviť nás na dobrovoľnícky pobyt. 
Všetko o mojom projekte som sa 
dozvedel tri mesiace pred odcho-
dom. Oznámili mi, že budem robiť 
„staršieho brata“ pre chlapcov 
v chlapčenskej škole Saint Mary’s v 
Nyeri – jednom z projektov, ktorý je 
podporený z príspevkov vyzbiera-
ných na Slovensku v zbierke Dobrá 
novina. Škola má do svojho progra-
mu zahrnuté záchranné centrum pre 
bývalých chlapcov z ulice, ktorých 
je tam 240. Skúsenosti z práce 
s mládežou som mal zo skautingu, 
ale nevedel som si reálne predsta-
viť, ako budú osvedčené skautské 
hry fungovať v Afrike... (smiech) 
Okrem praktickej prípravy som pre-
to nezanedbával ani modlitby. 
 

Tento rok bude prebiehať už 18. ročník zbierky Dobrá novina, ktorú na 
Slovensku organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. 
Zbierku poznáme hlavne ako koledovanie detí vo vianočnom období na 
podporu projektov rozvojovej spolupráce v afrických krajinách. Skaut 
Jaroslav Mišík (26) z Prievidze počas leta strávil tri mesiace v Afrike ako 
dobrovoľník v meste Nyeri, v ktorom bol z príspevkov Dobrej noviny 
podporený projekt pre bývalých chlapcov ulice. 
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S čím si napokon v Keni pomáhal? 
Moja práca spočívala v tom, že som 
pomáhal v škôlke, kde sa juniori, 
ako voláme bývalých chlapcov ulice, 
učia základy matematiky a anglič-
tiny, bez ktorých by nemohli nastú-
piť do základnej školy. Vyrábal som 
im plagáty, aby sa z nich ľahšie uči-
li.  
Ďalšou časťou mojej práce bolo na-
vštevovať spolu s projektovými pra-
covníkmi rodiny chlapcov v slu-
moch. Nie všetci chlapci sú siroty, 
a tak sa projekt snaží pomáhať aj 
ich rodinám.  
V Keni majú školský rok rozdelený 
na trimestre, takže počas môjho 
pobytu boli aj prázdniny. Cez ne 
som chlapcom pripravoval voľnoča-
sové aktivity. Po splnení si povin-
ností by sa inak nudili. Najväčšou 
odmenou pre mňa bolo, keď ma 
chlapci čakali pred izbou a pýtali si 
novú hru. 
 
Aké bolo prostredie v meste Nye-
ri? Veria jeho obyvatelia v Boha? 
Nyeri leží v horách pod najvyšším 
vrchom krajiny Mt. Kenya, takže je 

okrem červenej zeme celé zelené 
a svieže. Čo sa týka kresťanstva, 
tak v Keni je približne 40 % obyvate-
ľov protestantov a 30 % katolíkov. 
Projekty Dobrej noviny v tejto kraji-
ne preto nie sú misionárske diela, 
ktoré by evanjelium prinášali tam, 
kde ho ešte nepoznajú, ale sú to 
skôr projekty, ktoré sa evanjelium 
snažia prakticky napĺňať.  
Do mesta Nyeri prišli misionári pred 
50 rokmi, vďaka čomu je väčšina 
obyvateľstva veriaca. Svoju vieru 
intenzívne prežíva a dáva to najavo. 
Kresťanské nápisy sú na autách, 
motorkách, igelitkách, obchodoch... 
Všade. V meste je aj sídlo arcibisku-
pa, takže je v ňom veľa katolíkov. 
 
Boli sväté omše v Keni iné ako 
u nás?  
Určite. Na prvý pohľad sú veľmi cha-
rizmatické, na čo má isto vplyv kul-
túra Afričanov. Oni všetko prežívajú 
oveľa srdečnejšie ako my a sväté 
omše nie sú výnimkou. Na bohosluž-
bách sa napríklad bežne tlieska 
a tancuje. Celebrant má intenzívny 
kontakt s veriacimi. Veľmi často 
počas homílie zakričí „God is go-
od“ (Boh je dobrý) a celý kostol mu 
odpovie „All the time“ (po celú do-
bu, stále). Keď napríklad vidí, že 
homília nie je veľmi pútavá a veria-
ci mu zaspávajú, tak spustí toto.  
 
Dobrá novina patrí na Slovensku 
medzi najdôveryhodnejšie zbier-
ky. Čomu za to podľa teba vďačí? 
Určite je dôveryhodná hlavne preto, 
že ju otvorene podporuje cirkev. No 
nemala by za sebou toľko úspešných 
ročníkov, keby eRko nekládlo dôraz 
aj na komunikáciu a transparen-
tnosť zbierky. Aj prostredníctvom 
nás, dobrovoľníkov, sa snaží s darca-
mi komunikovať a informovať ich 
o tom, aké projekty boli podporené. 
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Cieľom je aj zvýrazniť prínos a výz-
nam podpory vybraných projektov. 
V praxi som videl, že peniaze sa 
používajú presne na to, na čo sa 
mali použiť. Všetky musia byť vydo-
kladované do posledného centu. 
 
Čo ti napadlo ako prvé, keď sa po-
vedalo „Afrika“,  prv než si tam 
išiel? A čo ti napadá teraz, keď si 
sa už odtiaľ vrátil? 
Prv, než som tam šiel, som si ako 
Afriku predstavoval to, čo si ľudia 
v našich končinách pod týmto po-
jmom zvyknú predstaviť – černo-
chov, sucho, teplo, chudobu a väč-
šinou hladné deti. Teraz vnímam 
Afriku cez konkrétne miesta a ľudí, 
priateľov, ktorých som tam získal. 
Moja predstava je o dosť reálnejšia 
a situáciu tamojších obyvateľov si 
viem dobre predstaviť.  
 
Rezonuje ti v mysli ešte niečo, čo 
by si ešte chcel čitateľom zo svo-
jej skúsenosti v Afrike povedať? 

Stále uvažujem nad tým, že život 
ľudí z chudobných pomerov je mno-
hokrát veselší ako život ľudí u nás. 
Ľudia v Keni riešia skutočne základ-
né potreby života – čo budú jesť 
a kde sa vyspia, no i napriek tomu 
z nich žiari pokoj a radosť zo živo-
ta. Mnohí nemajú reálne možnosti, 
ako by mohli zmeniť svoju situáciu, 
tak ju zverujú Bohu. My sa skôr spo-
liehame na seba a máme svoje 
predstavy o šťastnom živote. Každý 
deň vidím, ako sa ľudia ponáhľajú 
za nejakou cieľovou páskou komfor-
tu, ktorá im stále uniká. Často ne-
máme čas na také základné veci, 
ako je pohovoriť si s blízkymi.  
Aj preto všetkým čitateľom Bartolo-
meja úprimne prajem, aby počas 
Vianoc na tieto základné veci neza-
búdali a aby ich tiež naplnil pokoj 
a úprimná radosť zo života. 
 
 Za rozhovor ďakuje  
 Alojz Vlčko 

Dar zo slumu  
Svedectvo o dobrovoľníctve v Keni  

Život v nich nie je ľahký. Bol som 
pozvaný do prístreškov, ktoré mohli 
mať tak osem metrov štvorcových 
a obývala ich často až šesťčlenná 
rodina. V takých prípadoch sa inte-
riér skladal z jednej postele, závesu 
a ohniska. Namiesto elektriky si 
svietia petrolejom a na varenie pou-
žívajú koks. Aj napriek tomu, že 

podlahu tvorí len udupaná zem a do 
prístrešku často zateká, rodiny zaň 
musia platiť nájom. Jedia obvykle 
raz denne, a keď nemajú peniaze 
na pitnú vodu, tak si ju naberajú 
z rieky. 
 
V takýchto podmienkach vyrastá 
väčšina budúcej populácie Afriky. 

 „Slum“ (čítaj slam) –neviem, či ste sa niekedy stretli s týmto termínom. 
Ide sa o časť mesta, ktorá je obývaná sociálne najslabšou vrstvou oby-
vateľstva. Na rozdiel od geta, ktoré býva vytvorené na etnickom, raso-
vom alebo národnostnom princípe, je slum čisto sociálno-ekonomickou 
záležitosťou. V Keni som ich navštívil niekoľko. Najväčší slum Afriky 
ležiaci v Nairobi – Kiberu, ale aj menší upršaný slum Majengo v meste 
Nyeri. 
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Keď sa k tomu pridá ešte aj neza-
mestnanosť, kriminalita a nezodpo-
vednosť mužov, stáva sa, že už päť-
ročné deti sa ocitajú v gangoch na 
ulici. Odtiaľ sa ich pracovníci pro-
jektov ako je St. Mary´s Children 
Rescue Center (Záchranné centrum 
pre deti sv. Márie) snažia dostať 
a poskytnúť im bezpečie, jedlo 
a vzdelanie.  
 
Neviem, čo som očakával, že v pro-
jekte uvidím, ale priznám sa, že 
prístup chlapcov k životu ma pre-
kvapil. Chlapci sa cítia byť požehna-
ní za to, čo v projekte dostávajú 
a každý deň za to ďakujú Bohu. Veľ-
mi dobre vedia, odkiaľ sem prišli 
a vážia si, že dostali šancu zmeniť 
život sebe aj svojej rodine. Mnohí 

vstávajú už o štvrtej ráno, aby sa 
mohli učiť. Sú pokorní a ctia si uči-
teľov a pracovníkov projektu. Zau-
jalo ma, že chlapci sa rovnako tešili 
z futbalu, keď ho hrali s drahou pro-
fesionálnou loptou, ako aj keď si 
loptu vyrobili z igelitových vreciek 
len sami.  Rovnako neriešili, že ma-
jú občas dievčenský motív na tričku. 
Pri veciach ich zaujímalo len to, či 
dokážu plniť svoju základnú priro-
dzenú funkciu.  
 
Film „Príbeh narodenia“ (The Nati-
vity Story) nádherne a verne zobra-
zuje príchod Krista na svet. Pán Je-
žiš nás učí jednoduchosti a dôvere 
v nášho spoločného nebeského Otca 
už od Jeho narodenia. Vyzýva nás, 
aby sme sa nespoliehali na svoje sily 
a priznali svoju zraniteľnosť, lebo 
len tak budeme ako deti, ktorým 
patrí Božie kráľovstvo (Mk 10,14). 
Myslím si, že ak by sa mal Spasiteľ 
narodiť v dnešnej Keni, viem, ktoré 
miesto by si vybral.  
 
Projekt Záchranného centra pre 
deti sv. Márie v Nyeri je podporova-
ný z koledníckej zbierky Dobrá novi-
na.  

Text a foto: Jaroslav Mišík 

Program Dobrovoľníci pre Afriku začal v roku 2002 ako odpoveď na túžbu 
viacerých ľudí, ktorí mali záujem konkrétne sa zapojiť do projektov Dobrej 
noviny priamo v Afrike. Príprava, vysielanie a sprevádzanie dobrovoľníkov 
predstavuje v súčasnosti jednu z troch hlavných aktivít Dobrej noviny. Cieľom 
projektu je umožniť tým, ktorí sa zapájajú do Dobrej noviny, oboznámiť sa s 
projektovou prácou v Keni; pokračovať v komunikácii s projektovými partner-
mi; posilniť kapacity Dobrej noviny v oblasti projektovej rozvojovej práce 
a rozvojového vzdelávania a poskytnúť spätnú väzbu o použití prostriedkov 
Dobrej noviny a podporených projektoch. Náklady spojené s vysielaním dobro-
voľníkov sú hradené prostredníctvom grantov. Do roku 2012 získalo eRko gran-
ty od nasledovných donorov: DKA Rakúsko, CIDA Canada, UNDP Trust Fund, EDS 
– Mládež v akcii. 

 
Všetky informácie o projekte Dobrovoľníci pre Afriku 2013  

nájdete na www.dobranovina.sk. 
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Členovia Networku Slovakia diskutovali v Ružomberku  

„Dobrú noc a veľa šťastia!“ Tak zne-
la známa veta amerického novinára 
televíznej stanice CBS, redaktora 
Edwarda R. Murrowa. Tak znel 
i názov filmu týkajúci sa tejto výz-
namnej osobnosti americkej žurna-
listiky 50. rokov 20. storočia, pôso-
biacej v čase súdnych procesov s ko-
munistami vedených senátorom 
McCarthym. Premietnutie tohto fil-
mu a následná diskusia sprevádzali 
prvý večer žurnalistického seminá-
ra.  

 
Druhý deň sa niesol v znamení pred-
nášok na aktuálne témy. Terézia 
Rončáková, ktorá pôsobí ako odbor-
ná asistentka Katedry žurnalistiky 
na Filozofickej fakulte Katolíckej 
univerzity, ponúkla odpoveď na 
otázku, či môže cirkev hovoriť me-
diálnym jazykom. Jej kolega Imrich 
Gazda predstavil účastníkom semi-
nára aktivity Vatikánu na webe 
a sociálnych sieťach.  
 
Podujatie navštívil aj poslanec NR 
SR Branislav Škripek. Účastníkov 

seminára vyzval na podporu Petície 
za ochranu mravnosti detí a mláde-
že vo verejnom priestore, ktorú 
spolu so svojimi spolupracovníkmi 
pred istým časom inicioval. Sexuali-
zácii verejného priestoru ohrozujú-
cej zdravý morálny vývin spoločnos-
ti by chcel zabrániť upravením pra-
vidiel pre zobrazovanie sexuálneho 
obsahu v bežne dostupnej periodic-
kej tlači. „Je to vec, na ktorej by 
malo záležať nám všetkým,“ zdô-
raznil. 
 
V popoludňajších hodinách svoj prí-
spevok predniesol hovorca Katolíc-
kej univerzity Vladimír Buzna 
i architekt a publicista Pavol Marti-
nický. Obaja upozornili na dôleži-
tosť praktizovania správnej a zod-
povednej komunikácie cirkvi sme-
rom k verejnosti.  
Prednáškový blok ukončil v nedeľu 
dopoludnia študent politológie Ma-
rián Sekerák, ktorý sa zaoberal afé-
rou Vatileaks, týkajúcou sa odcu-
dzenia dôverných pápežských doku-
mentov z Vatikánu.  
 

Text: Petra Humajová, Foto –mm- 
 

Network Slovakia je občianske zdru-
ženie, ktoré združuje katolíkov aktív-
nych v mediálnej oblasti. Jeho cieľom 
je prehlbovať ich osobnostné, du-
chovné, teoretické, ale i praktické 
žurnalistické kvality. Vzniklo na Slo-
vensku v roku 1998. 

Súčasná spoločnosť sa čoraz viac medializuje a čoraz viac digitalizuje. 
Uvedomuje si to aj vedenie OZ Network Slovakia (Spoločenstvo katolíc-
kych žurnalistov), ktoré v spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung počas 
víkendu od 9. do 11. novembra usporiadalo v Ružomberku seminár 
s názvom Pôsobnosť novinára na digitálnom kontinente a odpovede na 
aktuálne mediálne otázky. Náš farský časopis na tomto stretnutí repre-
zentovali Mária Melicherčíková a Petra Humajová.  
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Dar zabalený do plienok  

Ako malé dievčatko som sa vždy 
tešila na  Vianoce. Boli mojím det-
ským dôvodom poslúchať. Svoju 
poslušnosť som si totiž logicky spá-
jala s obsahom, ktorý si pod vianoč-
ným stromčekom nájdem. Ak budem 
poslúchať, Ježiško mi prinesie dar-
čeky.  
Rodičia, v snahe udržať moju po-
slušnosť čo najdlhšie, boli nútení 
udržiavať aj moju vieru v to, že 
Ježiško darčeky naozaj nosí. Darilo 
sa im to. Rok čo rok som sa celá 
natešená s cinkotom zvončeka za-
hryzla do Štedrej večere, a netrpez-
livo som očakávala chvíľu, keď vše-
tci dojeme.  
Potom prišlo na rad rozbaľovanie 
darčekov, ktoré „doniesol Ježiško“. 
Ako som rástla, z malého dievčatka 
sa stával niekto, kto zistil, že nie 
všetky darčeky musia byť zabalené 
do papiera a previazané stuhou.  
Ale aj napriek tomu si myslím, že 
najkrajší darček bol zabalený. Zaba-
lený do plienok. Čaro, ktoré v sebe 
tento dar skrýval, bolo neopísateľ-
né. Bol to malý uzlík radosti, nesúci 

v sebe tak veľa... Dokázal v ľuďoch 
rozhorieť oheň lásky, nádeje 
a ľudskosti.  
 
Prešlo niekoľko tisíc rokov, a 
ten oheň v ľuďoch stále neprestáva 
horieť. Zrazu som si uvedomila, že 
tento malý „uzlík“ naozaj darčeky 
nosí - doniesol nám ich už veľmi 
dávno a vsadil ich hlboko do nášho 
vnútra. Obalil ich do toho najkraj-
šieho papiera – nášho tela - 
a previazal tou najkrajšou stuhou – 
našou dušou.  Tieto krásne darčeky 
by sme sa len márne pokúšali zo-
hnať niekde inde.  
Dostať sa k týmto darom môže byť 
niekedy ťažké. Detské trhanie pa-
piera by asi neobstálo. Dané dary 
totiž vieme rozbaliť len s pomocou 
toho, kto nám ich daroval. On nám 
ponúka návod, ako sa k nim dostať, 
ako nazrieť pod tú vrstvu, ktorá 
dary skrýva. Ako objaviť ich čaro.  
Paradoxom týchto darov je, že ak sa 
o ne budeme deliť s ostatnými, neu-
budne z nich. Môžeme ich rozdávať 
ďalej a ďalej a nemusíme sa báť, 
že ich stratíme. Čím viac ich bude-
me rozdávať, tým viac sa znásobí  
naša radosť z nich. 
 
Odvážme sa počas týchto sviatkov 
nazrieť pod svoje telo, do svojej 
duše a zistiť, aký darček v sebe 
ukrývame. Nečakajme, že tam ná-
jdeme obrovský diamant. Očakávaj-
me skôr malé semiačko, ktoré po-
trebuje priestor, aby v nás mohlo 
klíčiť.   
Nech už vo svojom vnútri nájdeme 
čokoľvek, neodmietajme to. Neod-
mietajme dar, ktorý nám darovalo 
nevinné dieťa. 
 

-ie-; foto red. 



 

14 

M
íľ

n
ik

y 
šk

ol
y 

12/12 

Míľniky školy 
Piaristická škola v Prievidzi v 18.-20. storočí 

Za panovania Márie Terézie v roku 1777 sa zavádzajú do škôl nové 
učebné osnovy. Na základe zmien učebných osnov klesá počet žiakov. 
Za panovania cisára Jozefa II. sa zvyšuje školné. V roku 1790 piaristi 
mali len 39 žiakov a o rok neskôr počet klesá na 31. Po smrti Jozefa II. 
sa zaviedlo opäť nižšie školné a vrátilo sa z väčšej časti k pôvodným 
piaristickým osnovám.  

V roku 1848 -1849 v čase uhorskej 
revolúcie, piaristickú školu v Prievi-
dzi používali striedavo ako kasárne 
maďarské a cisárske vojská. Po po-
tlačení uhorskej revolúcie v škol-
skom roku 1849/1850 kolégium dis
ponovalo so štyrmi triedami a dvomi 
profesormi. V období Bachovho ab-
solutizmu v roku 1851 zaniká prie-
vidzská piaristická škola na dvadsať 
rokov.  
 
Až po rakúsko-maďarskom vyrovnaní 
(1867) v roku 1870 na zásah uhor-
skej vlády sa škola opäť otvorila pod 
dozorom piaristov. Bolo to nižšie 
gymnázium, ktoré pôsobilo pod me-
nom Kráľovské katolícke gymná
zium. Prievidzská piaristická škola 
nadobudla viac svetský, profánnejší 
charakter, pretože okrem rádových 
profesorov tu začali vyučovať svet-
ské osoby.  
 
Pri škole jestvoval i svojpomocný 
spolok Alummneum. Bola to dobro-
činná organizácia na podporu chu-
dobných študentov, ktorá z miloda-
rov a rozličných príspevkov zakupo-
vala učebnice a zapožičiavala ich 
študentom z chudobných rodín. 
Ako samostatný profesor židovské-
ho náboženstva na škole pôsobil 
rabín Samuel Weisz. Od počiatku 
usadenia piaristov v Uhorsku sprevá-
dza ich oproti jezuitom duch tole-
rancie. Absolventmi piaristických 
škôl bol okrem katolíkov aj značný 

počet protestantov (evanjelikov, 
kalvínov) a židov. Za piaristické 
peniaze vydržiavali na škole profe-
sorov iných konfesií, podľa toho, 
akého vierovyznania boli žiaci. Naj-
väčší rozkvet zaznamenala prievidz-
ská škola piaristov koncom 19. a 
začiatkom 20. storočia.  

V roku 1911 sa spomínané Kráľovské 
katolícke gymnázium rozšírilo z niž-
šieho na vyššie gymnázium. Po pre-
vrate v roku 1918 gymnázium zo-
štátnili. Zmenilo i svoj názov a z 
Kráľovského katolíckeho gymnázia 
sa stalo Štátne reálne gymnázium v 
Prievidzi. Avšak v roku 1950 bola 
činnosť rádu piaristov v Prievidzi 
násilne prerušená. Piaristi sa vrátili 
do Prievidze v roku 1990 a ich škol-
ská činnosť sa obnovila v septembri 
roku 1993.     
 

P. Juraj Ďurnek, SchP.  
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Projekt realizuje občianske združe-
nie Fórum života za pomoci dobro-
voľníkov z farností, spoločenstiev, 
rodín i  jednotlivcov na celom Slo-
vensku, a má podporu a požehnanie 
biskupov Slovenska i významných 
katolíckych médií.  
 
Je dôležité, aby sme si všetci uve-
domili osud detí, ktoré zomreli pri 
potrate, a zároveň v modlitbách 
pamätali na ich rodičov, ale aj na 
tých, čo umelé potraty vykonávajú, 
alebo ich aktívne podporujú.  

Do projektu sme sa zapojili vďaka 
našim žiačkam – mladým dobrovoľ-
níčkam z 5.A, 7.A, 8.A a 2.G., ktoré 
predávali originálne sviečky vo ves-
tibule školy. Pripravili si i krátky 
program v školskom rozhlase. Výťa-
žok z vyzbieraných príspevkov z cca 
300 predaných sviečok bude použitý 
na aktivity Fóra života v oblasti 
ochrany života a rodiny.  
 

Elena Blašková 

Sviečka za nenarodené deti 

V posledný deň pred jesennými prázdninami (30. októbra) sa naša škola 
zapojila do projektu Sviečka za nenarodené deti, ktorého hlavnou myš-
lienkou  je spojiť spomienku na všetkých verných zosnulých so spo-
mienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri potrate.  

Spoločenstvo PIAR sa v termíne od 
26.-28. októbra hromadne presu-
nulo na Štiavnické Bane, aby napĺ-
ňalo svoje poslanie - žiť spoločen-
stvo, chváliť Boha a nechať sa Ním 
formovať.  
 
Čas bol vyhradený predovšetkým na 
načerpanie, aby potom títo mladí 
ľudia boli schopní slúžiť 
a evanjelizovať. Program bol bohatý 
a všetko smerovalo k naplneniu slo-
va „bohatý“ v plnosti. Teda aby bol 
OK vzťah BOHaTY. Prednášky, sve-
dectvá, vzájomné povzbudzovanie, 
spoločné sv. omše, aktivity ušité na 
mieru pre chlapcov a aktivity vyhra-
dené len pre dievčatá, celonočná 
adorácia. Na objavovanie svojich 
darov a ich rozvíjanie slúžila práca 
vo workshopoch.  
 
  Foto: Peter Melicherčík  
  Text: Anežka Kútiková 

 
Zo svedectiev mladých:  
Chata pre mňa bolo niečo úžasné! 
Cítim že to bol obrovský krok v mo-
jom duchovnom živote, ja som uro-
bila jeden a Otec ku mne urobil 
tisíce. Som strašne šťastná a mám 
taký pokoj v srdci. A všetky pred-
nášky a svedectvá a chvály akože 
jedno obrovské WOW!  

 
Kika Rabatinová 

Žiť spoločenstvo  
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Chceš sa stať súčasťou generácie KIOBK?  

V „Týždni Cirkvi pre mládež“ od 12.11.-17.11.2012 sa okrem iných 
podujatí uskutočnilo Godzone tour-KIOBK. Evanjelizačné turné so sprie-
vodným programom, originálnou produkciou, dvojhodinovým progra-
mom plným hudby, tanca, svedectiev, videoprojekcií, divadla pripravil 
tím takmer 50-tich mladých ľudí z celého Slovenska.  Mestá Košice, Po-
prad, Ružomberok, Považská Bystrica, Trnava a Banská Bystrica už ve-
dia, čo je KIOBK. A vy?  

Na úvod definícia slova generácia: 
Generácia je súhrnné označenie pre 
ľudí narodených v pomerne rovna-
kom časovom období alebo ľudí 
s rovnakými záujmami vyplývajúci-
mi z ich narodenia v pomerne rov-
nakom časovom období, ako aj 
označenie časového úseku ako také-
ho. Napríklad spolupodieľanie sa na 
hodnotách je dané tým, že prísluš-
níci jednej generácie vstúpili do 
života v rovnakom historickom ob-
dobí, ich záujmy, ciele, potreby boli 
ovplyvnené zhruba rovnakým socio-
kultúrnym prostredím. 
 
Generácia KIOBK – je generácia, 
ktorej ide o Božie kráľovstvo. Mla-
dí ľudia vidia potrebu kráčať vpred, 
nestáť, ale vykročiť a prinášať silné 
posolstvo evanjelia ľuďom, ktorí ho 
nepoznajú alebo poznajú ako povin-
nosť vychádzajúcu z tradície. Po-
znať svojho Kráľa a prinášať posol-
stvo Jeho vlády na Zem. Vlády, kto-
rá nespočíva v násilnom presadzova-
ní moci, ale v láske. Uvedomujú si, 
že je niečo viac, ako dáva tento 
svet.  
 
Generácia, ktorej záujmy, ciele 
a potreby sú ovplyvnené prebývaním 
v Božej zóne. Slová člena kapely 
GodKnows (kapely, ktorá sa podieľa-
la na tvorbe programu) o tom tiež 
vypovedajú:  „Na tour som sa naučil 
jednu vec. Nejde o projekty, maso-
vé evanjelizácie, veľké pódiá, mi-

liónovú techniku, mega svetlá 
a efekty. Ide o lásku. Láska je to, 
čo hýbe svetom. Boh túži vidieť 
naše zlomené srdcia pre ľudí, za 
ktorých On vydal svojho Syna.“   
 
Ukončiac citátom Jána Pavla II.: 
„Cirkev má veľa čo povedať mládeži 
a mládež má veľa čo povedať Cir-
kvi. Tento vzájomný dialóg musí 
byť úprimný, zrozumiteľný a odváž-
ny.“ (Ján Pavol II., Christifideles 
laici 46) vyvstáva otázka. Máme od-
vahu stať sa účasťou generácie 
KIOBK?  

Pripravila: Anežka Kútiková 
Foto: Lucia Turčanová 
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Do tichej noci žiari Mária  

V predvečer prvej adventnej nedele žiari na adventnom venci pri oltári 
prvá svieca. Vzbudzuje niečo tajomné. Hreje až vo vnútri. Tmu v tejto 
chvíli nikto nevníma. Jej svetlo vzbudzuje nádej a radosť každej rodi-
ny, že aj v ich domácom chráme zažiari v dnešný večer svetlo a že jeho 

Východ a žiaru tohto svetla pred-
chádza tá, ktorá je od večnosti vy-
volená za matku. Už v noci očakáva-
nia príchodu Spasiteľa zažiarila ako 
opravdivá ranná hviezda.  
Ako hviezda spolu s úsvitom pred-
chádzala východ slnka, tak aj Mária 
od svojho nepoškvrneného počatia 
predchádzala príchod Spasiteľa - 
východ slnka spravodlivosti v deji-
nách ľudstva. 
Dnes je ten čas, kedy máme aj my 
možnosť prežiariť noc nášho vnútra 
Svetlom, ktoré naplnilo Máriu pri 
zvestovaní, a ktorého sa stala mat-
kou. V blahej pamäti pápež Ján Pa-
vol II. nás vo svojej encyklike Re-
demptoris Mater povzbudzuje hľa-
dieť na Máriu plnú milosti. Je po-
žehnanou, obdarovanou osobitným 
darom. Ten má podľa Nového záko-
na svoj prameň v živote samého 
trojjediného Boha - Lásky. Ovocím 
tejto lásky je vyvolenie. 
 
Daný dar možno nájsť v každom 
z nás. Jeho prameňom je Kristus. 
Mária ostala vždy otvorená Božej 
vôli, všetko si uchovávala vo svojom 
srdci a premýšľala. Vytvára sa tu 
priestor, aby sme v tento čas milosti 
ostali otvorení pre Boha - podobne 
ako Mária tomuto daru zhora. 
Musíme však uveriť tomuto Svetlu, 
nechať ho zosilnieť. Mária sa pri 
zvestovaní úplne oddala Bohu 
a prejavila poslušnosť viery. Odpo-
vedala celým svojím ľudským 
a ženským ja. Uverila v nádeji proti 
nádeji. Svätý Otec píše: „Veriť zna-
mená úplne sa oddať samej pravde 

slova živého Boha, a pritom vedieť 
pokorne uznávať, „aké nepochopi-
teľné sú jeho súdy a nevyspytateľné 
jeho cesty.“ (Rim 11,33).“ 
V Márii nachádzame prvú z tých, čo 
slúžia Kristovi aj v iných, a tak po-
korou a trpezlivosťou privádzajú 
svojich bratov ku Kráľovi, ktorému 
slúžiť znamená kraľovať. Plne do-
siahla tú kráľovskú slobodu, vlastnú 
Kristovým učeníkom: slúžiť zname-
ná kraľovať. 
 
Skúsme spolu s Máriou prežiť tieto 
zvyšné dni adventu a následne dni 
Vianoc. Ona je pravou učiteľkou 
v škole viery, poslušnosti, lásky 
a služby, ktorej nie je v našom 
osobnom živote i vo vzájomných 
vzťahoch nikdy dostatok. 
Do noci hriechu, čo často sídli v nás, 
nech zažiari aj skrze túto Hviezdu 
Máriu nádej a teplo Svetla, ktorého 
je matkou. Prajem vám, aby dar 
nikdy nezničila noc, ale zveľaďovalo 
v raste Svetlo, čo prišlo na svet. 
Nech nás robí ľuďmi, a nie chodiaci-
mi mátohami. 

Šimon Stančík, diakon 
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Dala svoj život Bohu  
Bl. Mária Guyartová – Martinová 

Mária Guyartová – Martinová bola výnimočnou ženou. Dokázala v sebe 
zlúčiť akciu i kontempláciu, úlohu manželky, matky, vdovy, podnikateľ-
ky, mystičky, rehoľníčky i misionárky. Jej ochota dať svoj život Bohu 
priniesla ovocie najmä v Kanade.  

Mária Guyartová sa narodila 28. ok-
tóbra 1599 v Tours vo Francúzsku. 
Bola štvrtou z ôsmich detí. Jej rodi-
čia vlastnili pekáreň, a tak Mária 
žila odmalička v podnikateľskom 
ruchu. To jej však nebránilo učiť sa 
láske k Bohu. Už v detstve trávila 
hodiny a hodiny v rozhovore s Pá-
nom. Ako sedemročná mala prvé 
mystické videnie. Ježiš sa jej v ňom 
pýtal: „Chceš byť mojou?“ Mária 
súhlasila. 
 
Manžela a matka 
Rodičia však pre jej sľub veľa poro-
zumenia nemali. Ako sedemnásťroč-
nú ju vydali za fabrikanta, ktorý 
o dva roky zomrel. Mária zostala 
sama so svojím šesťmesačným sy-
nom. Zamestnala sa vo firme svojho 
švagra a odmietala všetky ponuky 
na sobáš. Rástla po kariérnej, ale 
i po duchovnej stránke.  
25. marca 1620 mala Mária veľký 
duchovný zážitok. Pocítila, ako Kris-
tova krv zmýva všetky jej hriechy 
a nedokonalosti. Začala sa ešte viac 
modliť, študovať evanjeliá a medi-
tovať o živote Ježiša Krista.  
Keď mal jej syn trinásť rokov, zveri-
la ho do opatery svojej sestry 
a vstúpila k uršulínkam. Bola si ve-
domá toho, že tento krok je 
z ľudského hľadiska nevysvetliteľný, 
ale jej syn ju, hoci s určitými ťaž-
kosťami, napokon pochopil. Prijala 
rehoľné meno Mária od Vtelenia. 
 
Zasľúbená zem 
Ako rehoľníčka mala Mária opäť vi-
denie. Boh je ukázal krajinu plnú 

hôr a údolí. „To je Kanada,“ pove-
dal, „musíš tam ísť a postaviť pre 
mňa dom.“ Mária si sen vysvetlila 
tak, že má odísť do Nového Fran-
cúzska, ako sa vtedy Kanada nazý-
vala, evanjelizovať pôvodné obyva-
teľstvo a postaviť tam kláštor 
a školu.  
V roku 1639 sa Márii spolu s ďalšími 
štyrmi ženami podarilo do Kanady 
skutočne vyplávať. Rehoľníčky sa 
usadili v Quebecu a hneď začali po-
máhať všetkým ľuďom, ktorí pomoc 
potrebovali. Zároveň spoznávali 
miestnu kultúru. Mária sa naučila 
niekoľko indiánskych dialektov, zos-
tavila pre Indiánov slovníky a im 
primeraný katechizmus.  
Začala si písať so synom, ktorý sa 
rozhodol stať benediktínom. Raz ju 
v Kanade aj navštívil. Naliehal na 
ňu, aby sa začala venovať práci na 
svojej autobiografii, kde by podrob-
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ne opísala svoje zážitky a mystické 
vízie.  
Mária sa však na takéto niečo neda-
la nahovoriť. Zomrela po ťažkej 
chorobe 30. mája 1672. Krátko pred 
smrťou poslala svoju synovi odkaz: 
„Povedzte mu, že sa oňho budem 
naďalej starať vo svojom srdci.“ 
 
Pápež Ján Pavol II. beatifikoval Má-
riu v roku 1980. Vyzdvihol najmä jej 
katechetickú činnosť medzi domo-

rodcami, ale i majstrovstvo jej du-
chovného života. Dodnes je považo-
vaná za jednu z najväčších kresťan-
ských mystičiek.  
 
Pripravila: Petra Humajová 
 
Použitá literatúra: Ż. Podłejski:  
Soľ zeme a svetlo sveta 1; 
www.ccheritage.ca/biographies/
maryguyart 

Vianočný čas je: 
Pravda o Bohu o človeku 

Čistím prameň v sebe - nielen dnes 
veď rok má 365 šancí 

byť o čosi lepší 
 Hľadám  

snahu žiť bez zákrut výhovoriek 
Tešiť sa tak obyčajne 

 Dať bez nároku - čo za to 
Narodiť sa znova 

Odpustiť všetky viny /tvoje i moje/ 
Nech je všetko tak 

Ako na počiatku, tak aj na konci 

Vianočná Veľká Noc 
Život i smrť 

Na konci cesty: NÁDEJ 
Sme hľadači Svetla v temnote 

Vzkriesení v kvapke krvi 
na obetnom stole Lásky 
Sme stratení a nájdení 
vo Veľkej Noci Vianoc 

Advent 2012 

Básne: Veronika Hoffmannová 
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Liturgické okienko 

9. december 2012  - 2. adventná nedeľa 
Č1 - Lebo Boh všetkému, čo je pod nebom, ukáže svoju žiaru.  Bar 5,1-9 
R - Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.   Ž 126 
Č2 - A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do 
dňa Krista Ježiša.            Flp 1,4-6.8-11 
Ev - Keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei za 
veľkňazov Annáša  a Kajfáša, zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom 
Zachariáša. Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpuste-
nie hriechov, ako je napísané v knihe reči proroka Izaiáša: „ Pripravte cestu 
Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec 
zníži. Čo je krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou. 
A každé telo uvidí Božiu spásu.“     Lk 3, 1-6 
 
16, december 2012 - 3. adventná nedeľa 
Č1 - Plesaj, dcéra Siona, jasaj, Izrael, teš a raduj sa, z celého srdca, dcéra 
Jeruzalema!        Sof 3, 14-18a 
R - Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý Boh.  Iz 12,2-6 
Č2 - Ustavične sa radujte v Pánovi!     Flp 4,4-7 
Ev - Zástupy sa ho pýtali: „Čo teda máme robiť?“ On im odpovedal: „Kto má 
dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí po-
dobne!“ Aj mýtnici prišli, aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: „Učiteľ, čo má-
me robiť?“ On im povedal: „Nevymáhajte viac, ako vám určili!“ Pýtali sa ho 
aj vojaci a vravel im: „Nikoho netrápte, nikomu nekrivdíte a buďte spokojní 
so svojim žoldom!“ Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, 
že azda on je Mesiáš. Ale Ján povedal: „Ja vás krstím vodou. No prichádza 
mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On  
vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom... A ešte všelijako ináč napomínal 
ľud a hlásal mu evanjelium.      Lk 3,10-18 
 
23. december 2012 – 4. adventná nedeľa 
Č1 - A ty, Betlehem, z teba mi vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli.  
         Mich 5,1-4a 
R - Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení. Ž 80 
Č2 - V tejto chvíli sme posvätení obetou tela Krista Ježiša, raz navždy.  
         Hebr 10,5-10 
Ev - ...V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judej-
ského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila 
Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo 
a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si 
medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že 
matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav 
v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená 
je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán!“ Lk 1,39-45 
 
25. december 2012 – Narodenie Pána – utorok – 9. prikázaný sviatok 
Č1 - Povedzte dcére Siona: „Hľa, prichádza tvoja spása.“   Iz 62,11-12 
R - Dnes zažiari nad nami svetlo, lebo sa nám narodil Pán.  Ž 97 
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Čas plynie, ale bolesť v srdci zostáva. 
Dňa 24. decembra 2012 uplynie 5 rokov čo nás náhle opusti-
la naša drahá sestra a teta Anna Bližňáková. Kto ste ju po-
znali venujte jej tichú spomienku v modlitbách.  

Smútiaca rodina 

Spomienky na zosnulých 

Č2 - Spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme vykonali, ale zo svojho 
milosrdenstva.        Tit 3,4-7 
Ev - Pastieri si povedali: „Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa stalo, 
ako nám oznámil Pán“ Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené 
v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťa-
ti. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale 
Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. 
Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli 
a videli, ako im bolo povedané.      Lk 2,15-20 
 
30. december 2012 – Nedeľa svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa 
Č1 - Kto miluje Boha, uzmieruje ho za svoje hriechy.  Sir 3,3-7.14-16 
R - Blažení sú všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho cestách. Ž 128 
Č2 - Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si...   Kol 3,12-21 
Ev - Keď mal Ježiš dvanásť rokov, išiel s rodičmi do Jeruzalema na veľkonoč-
né sviatky, ako bývalo zvykom. Keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali 
domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo rodičia nezbadali. Prešli deň 
cesty, hľadali ho medzi príbuznými a známymi. ... Vrátili sa do Jeruzalema 
a po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich 
a kládol im otázky. Všetci žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami... „Syn 
môj, čo si nám to urobil?“ On odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli 
ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Potom sa s nimi vrátil do Na-
zareta a bol im poslušný. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube 
u Boha i u ľudí.        Lk 2,41-52 

Pripravila: A. Karaková 

Len kyticu kvetov vám na hrob môžeme dať, tichú modlitbu odriekať a s 
láskou na vás spomínať. Už navždy vám prestali hviezdy svietiť, slnko 

hriať, ale tí, čo vás radi mali, neprestanú na vás spomínať.  
 

Dňa 14. decembra 2012 si pripomenieme  
100. výročie narodenia Jána Líšku a  

11. decembra 2012 deviate výročie úmrtia  
našej mamičky Márie Líškovej.  

S úctou a láskou spomínajú dve dcéry  
a dvaja synovia s rodinami. 
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Farská kronika 
od 26. septembra 2012 
do 25. októbra 2012 

Ľudmila Zubaková, 77 r.  
Mária Futáková, 68 r.  
Viliam Štiglinc, 77 r.  
Janka Mišovicová, 82 r.  
Július Kinček, 93 r.  
Ján Švestka, 70 r.  
Mária Jarošová, 85 r.  
Dominik Jurík, 72 r.  
Milan Novák, 83 r.  
Pavol Balogh, 70 r.  
Júlia Fojtíková, 86 r.   

Sarah Kotonská 
Oliver Cigléni 
Tomáš Ducký  
Leonard Garaj 
Dávid Lenhart 
Ema Molnárová  
Timea Šimočková  
Stela Tvardzíková  
Jakub Vážan  
Ivana Zimová  
Patrik Ďurdík  
Emma Ingrid Furová  
Samuel Szolík  
Aimee Mária Rajnohová  
Alex Bartík  
Marek Daniš 
Petra Kačmárová  
Adam Schut  
Dávid Ťažiar  

Do farského spoločenstva sme 
sviatosťou krstu prijali: 

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

Blahoželáme k prijatiu  
sviatosti manželstva: 

Pavel Jiráček a Martina Czvingerová  





kostol 
Sv. Bartolomeja 

(Prievidza-
mesto) 

Nanebovzatia  
Panny Márie 
(mariánsky  

na cintoríne) 

Najsvätejšej 
Trojice 
(kláštor  

piaristov) 

Sv. Terézie 
z Lisieux,  
učiteľky  
Cirkvi 

(Zapotôčky) 

Pondelok 
24. 12. 2012 
Štedrý deň 

6:00 
16:00 vigília 

(detská) 
24:00 polnočná 

24:00 polnočná 
6:45 

16:00 vigília 
24: 00 polnočná 

16:00 vigília 
24:00 polnočná 

Utorok 
25. 12. 2012 
Narodenie Pána 

7:30 
9:00 
10:30 

  
15:00  

jasličková  
pobožnosť 

  
18:00 

9:00 
6:45 
9:30 
11:00 

8:00 
10:00 
18:30 

Streda 
26. 12. 2012 
Svätého Štefana, 
prvého mučeníka 

7:30 
9:00 
10:30 
18:00 

9:00 
6:45 
9:30 
11:00 

8:00 
10:00 
18:30 

Pondelok 
Svätého Silvestra, 
pápeža 
31. 12. 2012 

6:00 
16:00 

s prezentáciou 
o roku 2012 vo 

farnosti 
 

23:30 
pobožnosť 

s požehnaním 
o 24:00 

16:00 
s pobožnosťou 

6:45 
16:00 

s pobožnosťou 

16:00 
s pobožnosťou 

 
23:30 

pobožnosť 
s požehnaním  

o 24.00 

Utorok 
1. 1. 2013 
Panny Márie   
Bohorodičky 

7:30 
9:00 
10:30 
18:00 

9:00 
6:45 
9:30 
11:00 

8:00 
10:00 
18:30 

Nedeľa 
6. 1. 2013 
Zjavenie Pána 

7:30 
9:00 
10:30 
18:00 

9:00 
6:45 
9:30 
11:00 

8:00 
10:00 
18:30 

VIANOČNÉ OBDOBIE 2012/13 v Prievidzi 
Rozpis svätých omší a ostatného programu 


