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Sviatky pokoja

Vianoce označujeme za sviatky pokoja, no pred tým, než sa stanú realitou, znepokojuje nás milión vecí,
ktoré nemôžu počkať. Aký zaujímavý kontrast. Zhon, stres, chaos, tlačenice. Je len na nás, do akej miery
budeme zdroje nepohody živiť a do
akej miery si pokojnú atmosféru
vytvoríme už pred sviatkami. „Sláva
Bohu na výsostiach a na zemi pokoj
ľuďom dobrej vôle.“ (Lk 2,14) Kiežby tento spev počulo dnešné ľudstvo.
Práve na Vianoce si viac uvedomujeme, čo nám prináša pokoj. Je to
Betlehemské Dieťa, ktoré sa volalo
Slovo. To Slovo si zobralo naše ľudské telo len preto, lebo nás prišlo
zachrániť od toho najhoršieho polo-

ženia človeka: žiť v neláske s Bohom, ktorý je sám Láska.
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Úvodník

Rok sa opäť končí, zhon narastá,
koledy v obchodoch vyhrávajú a reklamy tvrdia, že šťastie spočíva v
kúpe nejakého vianočného produktu. Je to neklamný znak toho, že si
opäť pripomenieme narodenie Ježiša, ktorý prichádza spasiť svet. Z
vecí, ktoré sa na Vianoce nabaľujú
si z roka na rok častejšie musíme
vyberať tie, ktoré k nim skutočne
patria.

Vianoce sú najkrajším sviatkom každej rodiny. Vzájomne sa obdarúvame a želáme si len to najlepšie.
Prajem vám, milí čitatelia, aby
žiadny svetský nepokoj nenarušil
vaše príjemné chvíle s drahými. Prajem vám, predovšetkým, pokojné a
ničím nerušené sviatky narodenia
nášho Spasiteľa, ktorý k nám prišiel
v jednoduchosti, skromnosti, pokore
a ktorý svojim pokojom objíma celý
svet.
Za celú redakciu Bartolomeja
Alojz Vlčko, zodpovedný redaktor

Vinšujeme vám na tieto sviatky.
Ponajprv šťastie, zdravie, hojne božské požehnanie,
na poli úrody, v stodole plnosť, v komore hojnosť,
v pitvore svornosť a v izbe lásku.
Úprimnosť a na dietkach radosť,
aby ste boli veselí, tak ako v nebi anjeli.
Krásne Vianoce vám praje redakcia nášho časopisu.
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Dnes na slovíčko so
sr. M. Veronikou Komadovou, FDC

Dnes na slovíčko

Ovocie vzájomného požehnania
ma sprevádza dodnes
Sestra Veronika Komadová sa narodila 5.7.1981
v Bánovciach nad Bebravou rodičom Miroslavovi
a Emílii Komadovým ako prvé dieťa. Dostala meno
po svojom otcovi – Miroslava. Má piatich mladších
súrodencov: brata Martina, sestry Máriu a Veroniku,
brata Petra a najmladšiu Luciu.
Základnú školu navštevovala sestra Veronika
v rodných Bánovciach nad Bebravou. Po absolvovaní
cirkevného Gymnázia sv. Jána Bosca v Novej Dubnici
vyštudovala učiteľstvo i náboženskú výchovu pre prvý stupeň ZŠ. Pôsobila ako učiteľka v ZŠ. Bola triednou učiteľkou prvákov a neskôr
i druhákov v ZŠ v Horovciach. Potom vstúpila do kongregácie Dcér Božskej lásky. Tento rok končí štúdium vyučovania náboženskej výchovy
pre vyššie ročníky. Pôsobí na Piaristickej spojenej škole Františka Hanáka v Prievidzi, kde vyučuje náboženskú výchovu.
Sestra Veronika má rada ľudí, najmä deti. So súrodencami si doma dobre rozumela, možno aj preto, že boli narodení takmer rok po roku. Hrávali sa spolu a bolo im veselo. Rodičia im odmalička boli vzorom vo
vzťahu k Nebeskému Otcovi a k Nebeskej Matke. Učili ich, že všetko
majú od Neho a že deti sú pre nich veľmi vzácny Boží dar. Hovorievali, že Nebeský Otec má deti oveľa radšej, ako by to dokázali samotní
rodičia.

4

Sestra Veronika, aké bolo vaše
detstvo?
Pamätám si, že sme sa každý večer
spolu modlievali, najmä vlastnými
slovami. Kľačali sme pred krížom,
na ktorý prisahali naši rodičia svoju
vernosť, a pred obrazom Matky
Ustavičnej Pomoci. Vždy som obdivovala na ich tvárach sústredenosť.
Napriek tomu, že Boha nevideli, ich
slová boli predkladané v jednoduchosti, úprimnosti a dôvere, že Boh
sa postará o nás, o našich blízkych,
ale aj o tých, ktorí nemajú nikoho.

Niekto z nás detí vždy poďakoval za
uplynulý deň, za všetky milosti, za
dary, za lásku, za ľudí, ktorých sme
stretli. Ťažšie už bolo spomenúť si a
priznať svoje nezbedy... Potom nasledovala modlitba, ktorú vymyslel
náš ocko a všetci sme sa na ňu tešili. Bola to prosba za každého z rodiny menovite od najstaršieho po
najmladšieho. Vedeli sme ju naspamäť. Koho meno sa práve hovorilo,
ten vtedy zostal ticho a počúval,
ako sa za neho modlíme. Táto modlitba je podnes hlboko v mojom srd-

Čo vás najviac oslovilo pri výbere
povolania?
Bola to Božia prítomnosť v mojom
srdci a Jeho darovanie sa. Dobre
známe príslovie, že „bez vánku sa
ani lístok na strome nepohne“, platí
aj v duchovnej oblasti. Aspoň čo sa
týka môjho prípadu, tak určite. Boh
si ma získal svojou nevtieravou, láskyplnou a trpezlivou iniciatívou.
Dával a stále mi dáva spoznať Seba
samého a vďaka Jeho pohľadu som
nanovo spoznávala aj seba. Na pozadí môjho povolania stojí tiež nenápadný vplyv Panny Márie. Veľmi
mi pripomína dobre známy príbeh
z Kány Galilejskej, kedy Mária najskôr naliehavo orodovala u Ježiša

a potom poradila dotyčným, ako
majú zareagovať na Jeho slovo.
Okamih môjho „Áno“ som prežívala
spolu s ňou a chcem ho spolu s ňou
hovoriť každý deň, či v bežných prácach, v chválospevoch, i na Kalvárii...
Sú vám blízke slová: „Čokoľvek ste
urobili jednému z týchto mojich
najmenších bratov, mne ste urobili.“? (Mt. 25, 40)
Tieto slová sú mi veľmi blízke odmalička a súvisia aj s mojím rehoľným
menom Veronika. Chcem si aj ja
všímať Ježišových maličkých, biednych, zranených, a potešovať ich
srdce možno aj malou pozornosťou
a milosrdenstvom vtedy, keď to potrebujú, ale nedúfajú, že sa niekto
nájde a ponúkne im úľavu. No moja
skúsenosť mi hovorí, že častejšie
som v opačnej pozícii – cítim sa ako
Ježišova maličká, ktorá je obdarovaná a ktorá ďakuje Bohu za všetkých dobrodincov.
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Dnes na slovíčko

ci, cítim, že naše čisté detské srdcia
nemohli byť nevypočuté. Teraz, po
toľkých rokoch, sa presviedčam, že
ma sprevádza v mojom živote ovocie tohto vzájomného požehnania.
Hoci už neprežívame takú fyzickú
blízkosť rodiny, v tejto modlitbe
naše duše zostanú navždy zjednotené a ja verím, že napriek mnohým
pádom a poblúdeniam, predsa budeme kráčať spoločne k Bohu
a napokon sa v Ňom všetci stretneme. Každé Vianoce boli pre nás výnimočné a s jedným vianočným zážitkom sa s vami podelím. (príbeh si
prečítajte v samostatnom článku
Ako nás Ježiško „dobehol“ s darčekmi, pozn. red.)

Znakom vašej Kongregácie je symbol trojosobnej Božej lásky. Je
táto láska vašim mottom?
Znak, čiže emblém, ktorý nosíme
v našej Kongregácii, je pre nás symbolom toho, že sme Dcérami Trojjedinej Božskej Lásky, ktorá je živá
a neustále prúdi medzi osobami
Najsvätejšej Trojice. Každý človek
je pozvaný vstúpiť do tejto Lásky
a žiť v nej. Samozrejme, že mojou
snahou je prinášať všetkých ľudí tejto Láske. Život so sestrami
našej kongregácie by sa dal prirovnať k životu v rodine, so všetkým čo
prináša.
Prijali Vás prievidzské deti a Prievidžania?
Áno. Som povzbudená ich úsmevom,
gestami, ale hlavne úprimnosťou
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a dôverou. Nemám žiadnu negatívnu
skúsenosť, iba samé pozitívne. Ďakujem zo srdca za každý prejav srdečnosti a lásky.

Dnes na slovíčko

Vaše vianočné prianie pre našich
čitateľov...
Požehnané vianočné sviatky prajem
všetkým vám, malým i veľkým, aby
Ježiš našiel svoj domov v každej
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rodine, v každom srdci. Aby dar,
ktorým je On sám pre nás, sme očakávali v radosti, aby sme ho prijali
a nechali sa ním premeniť. Tiež vám
prajem, aby po skončení Vianoc bol
váš život už prirodzene preniknutý
Bohom.
Za úprimné slová
ďakuje Anka G. Vavrová

Ako nás Ježiško „dobehol“ s darčekmi
K Vianociam sa mi viaže veľa pekných spomienok na radostné prežívanie Boha v nás a medzi nami navzájom, hlavne v kruhu mojej rodiny, do ktorej okrem mojich rodičov
a súrodencov už viac ako štyri roky
patria aj moje spolusestry v kláštore.
Od rána sa stupňovala moja nedočkavosť. Mamička sa zvŕtala okolo
príprav k štedrovečernému stolu.
Bola nesmierne vďačná ockovi, že
mladších súrodencov i mňa šikovne
zapojil do zdobenia stromčeka. Lenže aj stromček má svoju hranicu
zdobenia a stalo sa, že sme boli hotoví skôr ako večera. Mama sa stratila za dverami obývačky s tým, že
sa ide postarať o to, aby mohol Ježiško bez problémov prísť. Pre istotu zamkla dvere, aby do izby nevstúpil niekto nepovolaný. Ocino
dolaďoval prestieranie stola a nám
začalo byť neuveriteľne dlho. Tak som zorganizovala pre súrodencov skvelú činnosť:
cez kľúčovú dierku pozorovať situáciu okolo
stromčeka. Škoda, že
bol v inom rohu izby,
ale šero v izbe aspoň
naznačovalo, že strom-

ček ešte nesvieti: „Keby tak prišiel
teraz Ježiško a rozsvietil stromček,
nemuseli by sme večerať a rovno by
sme mohli ísť k stromčeku.“ Namiesto Ježiška však prišiel ocino a s
miernou námahou sa mu podarilo
usadiť nás k stolu. Ako na zavolanie
sa objavila aj mamina a začala večera. Sedela som ako na ihlách – čo
sa asi deje v izbe? V jednej nestráženej chvíli sa mi podarilo uniknúť
a potvrdiť podozrenie: „Už prišiel!
Poďte sa pozrieť!“ „Najskôr dojedzte polievku, kým odomknem,“ znela
rázna odpoveď mamičky. Ale už pri
prvých krokoch ku stromčeku som
ostala v pomykove – neboli tam klasické darčeky, ale po jednej igelitke
pre každého. Dychtivo vyťahujem,
ale nadšenie ma rýchlo opustilo –
žiadna hračka, dokonca ani jediná
sladkosť za poslúchanie. Namiesto
toho nejaké kefy, handry na dlážku,
rukavice na pranie, tep na koberce.

Nešťastná sondujem situáciu u súrodencov. Zopár varešiek okolo nich,
tiež kefy, dokonca zmetáčik a lopatka. To asi nebude na hranie. Malér – čas sa nedá vrátiť späť a do
budúcich Vianoc je tak ďaleko!
„Chcete tu ešte ostať, alebo ideme
dokončiť večeranie,“ prerušil dusivé
ticho ocko.

Ďalej to už nebudem rozvádzať. Iba
Vám prezradím, že Ježiško prišiel
ešte raz, keď sme my poslušne večerali. A urobil nám neuveriteľnú
radosť.
sr. M. Veronika FDC

Skutky duchovného milosrdenstva – 2. časť
Tento skutok duchovného milosrdenstva sa chápe najmä vo vzťahu
k učeniu o pravdách viery. Zahŕňa však aj dobre mienenú pomoc blížnym s akoukoľvek nevedomosťou. Veď ako hovorí príslovie - nevedomosť je matka biedy, nielen tej duchovnej.

Veľkým priestorom na poúčanie je
vyučovanie náboženstva. Dopĺňať
školské vyučovanie však musí aj domáca katechéza a tiež farské katechézy pred prijímaním sviatostí.
Svoju rolu v týchto katechézach ma-

jú okrem kňazov a katechétov aj
laici. Napríklad v našej farnosti pomáhajú pri príprave birmovancov.
Aj angažovanie sa v tejto oblasti je
skutkom milosrdenstva, poúčaním
nevedomých bratov a sestier.
Roky ateizácie zanechali svoje
a viacerí pokrstení, prípadne i pobirmovaní bratia a sestry nepoznajú
katechizmus tak, ako by bolo vhodné. Nemali príležitosť alebo odhodlanie spojiť vedomosť čítania so
základným kresťanským vzdelávaním sa vo veciach viery pri príprave
na prijatie sviatostí. A tak popri tom
ako sme vzdelaní v literatúre, umení či iných oblastiach, v duchovnej
oblasti sme zarážajúco neznalí. Práve to je ďalší priestor na vykonávanie tohto skutku milosrdenstva: hľadať v každodenných situáciách miesto na poučenie o viere. Krátka
modlitba pred jedlom v podnikovej
jedálni môže byť iba zdrojom posmeškov, ale aj príležitosťou na poučenie o jej význame.
Poúčanie sa chápe ako odstraňovanie nevedomosti najmä v oblastiach

Skutky duchovného milosrdenstva

Poúčať nevedomých

Jedným z titulov, ktorými označuje
prorok Izaiáš spasiteľa, Ježiša, je aj
„zázračný Radca“ (Iz 9, 6). Na spasiteľovi má spočinúť „duch rady“ (Iz
11, 2) a prostredníctvom neho má
viesť ľudí po ceste spásy, ktorú Boh
pripravil pre ľudstvo. Aj my sme
povolaní pripodobňovať sa Ježišovi
a stať sa jeho vyslanými radcami,
ktorí sprostredkujú Jeho rady svojmu okoliu.
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viery. Svoje miesto si však môže
nájsť aj v iných situáciách. Neveriacich, ktorí neprijímajú naše slová
o tajomstvách viery, môžeme aj
vhodne smerovať. Ak počujeme ako
márne trávia svoj voľný čas, poučenie o zbytočnosti sledovania niektorých zábavných programov či zlých
filmov, samozrejme vhodne podané,
môže byť tiež podnetom k zmene.
Nevzdelanosť na zemi nie je ani
zďaleka prekonaný problém. Existujú oblasti, v ktorých je pohroma
nedostatočného vzdelania zdrojom
biedy, chudoby a hladu. Práve vzde-

laním chcú viaceré rozvojové projekty napomôcť v týchto zložitých
situáciách. Ak rozvojové projekty
vykonávajú misionári, očakávať môžeme aj to, že budú učiť aj pravdy
viery. Poučiť nevedomých teda môžeme aj prostredníctvom milodaru
cez misionárov v rozvojových krajinách.
Alojz Vlčko
(Použitá literatúra: Enzo Bianco –
Čokoľvek ste neurobili... Don Bosco
2009 a Štefan Hirjak SJ – Skutky milosrdenstva, Dobrá kniha 2003)

Perly svätého Jozefa
Vonku fučal vietor, no starkej
s vnučkou Katkou sa i tak podarilo
priniesť domov Betlehemské svetlo.
Starká Irenka bola tak naradostená,
že sa rozhodli zapáliť plamienok
všetkým susedom.
Keď zaklopali na dvere susedky zbadali ustarostenú tvár. „Poďte ďalej,“ pozývala ich. „Dnes sa nepatrí,
veď je Štedrý deň.“ „Len poďte
ďalej, prosím,“ plačlivo naliehala
mladá žena. Vnučka šla zapáliť betlehemské svetlo ďalším rodinám a
Irenka vošla do bytu. „Teta, nám
včera odišiel ocko a nevrátil sa,“
zaplakalo jedno z troch detí. „Aké
to budú Vianoce bez ocka,“ pýtalo
sa druhé. „Deti majú pravdu,“ odpovedala mladá žena. „Pohádali
sme sa včera s manželom, tak sa
odsťahoval k svojej mame. Aj všetky veci si odniesol z pivnice,“ zavzlykala matka.
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Starkej Irenke zovrelo srdce nad
toľkým smútkom. V tom ju napadlo:
„Veď sa modlím deviatnik k sv. Jo-

zefovi a dnes je
posledný, deviaty deň. Aj som
ho chcela niekomu venovať ako
darček.“ Pozvala
teda
susedku,
aby sa s ňou pomodlila. „Poprosíme sv. Jozefa,
on nikdy nesklame, ver mi, dieťa moje. Veď odchoval aj malého
Ježiška. Porozumie aj týmto uboleným srdiečkam,“ povedala.
Otcovi troch detí, Petrovi, večer
rozvoniavali u mamy dobroty. No
začal byť akýsi nesvoj. Sotva zdvihol
prvú lyžicu štedrovečernej kapustnice k ústam, niečo otriaslo jeho vnútrom. Akási neviditeľná sila. „Nemôžem tu byť bez manželky a detí,“ prebehlo mu mysľou. Vyskočil
od stola a utekal domov za nimi...
A.V.

Deň otvorených dverí
12/09

Text a foto: www.piaristi.sk

Piaristi

Piaristická
spojená
škola Františka Hanáka v Prievidzi otvorila
dňa 28. novembra
2009 svoje dvere širokej verejnosti, aby ukázala a ponúkla budúcim záujemcom štúdium na
základnej škole, štvorročnom i
osemročnom gymnáziu a pripravovanej strednej odbornej škole s učebnými odbormi murár a stavebná výroba. Deň otvorených dverí sa stretol s veľkým záujmom.

Anketa: Deti o Vianociach
Čo pre vás znamenajú Vianoce?
Pýtali sme sa žiakov 4.C Piaristickej spojenej školy F. Hanáka
v Prievidzi. Odpovede detí boli
úžasné a plné radosti. Vianoce
znamenajú pre nich narodenie
malého Ježiška v jasliach, v ich
srdciach, v celej rodine. S láskou
im ďakujeme a veríme, že ich želania plné pokoja a radosti im malý
Ježiško vyplní.
Katka: Podľa mňa sú Vianoce vtedy,
keď sú všetci spolu a majú čisté
srdcia. Na Vianoce by mal vlastne
dostávať darčeky Ježiš, nie my. My
ich však dostávame od našich blízkych.

desiate Vianoce a je to
pre mňa najkrajšia udalosť v celom
roku.
Rozprávame sa
spolu a zrazu zazvoní zvonček, napätie sa uvoľní a sú tu! Skvelé Vianoce.
Aďka: Vianoce sú prekrásny sviatok,
lebo sa narodil Pán Ježiš. Pripravujeme sa na ne už v advente, aby
sme si očistili srdiečka na príchod
Pána Ježiša.

Andrejka: Vianoce sú také pekné,
že sa to nedá ani opísať.

Julka: Je to veľký zážitok, že môžem byť s Pánom Ježišom a s mojou
rodinou. Jednoducho sa na Vianoce
teším.

Barborka: Vianoce sú, keď sa narodí Ježiš Kristus a celá rodina je spolu pri jednom stole. Nebudeme sa
biť, budeme k sebe dobrí, spravodliví a budeme si pomáhať.

Ninka: Vianoce pre mňa znamenajú
veľa, pretože sa narodil Ježiš, bez
ktorého by bol svet len štipkou lásky. Keď sa začne advent, usídli sa
u nás príjemná atmosféra.

Max: Vianoce sú pre mňa vtedy, keď
je celá rodina spolu. Prežijeme už

Pripravila Anka
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Blahoželanie Jánovi Málikovi

Jubileum
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Pán Ján Málik z Prievidze, dekanátny horliteľ ružencového bratstva
a tiež kostolník vo výslužbe sa 4.
decembra 2009 dožil požehnaných
90 rokov. Jeho manželka Ema oslávila 9. decembra 84 rokov. Vkladáme ich v modlitbách do ochrany
Panny Márie, ku ktorej sa denne s
dôverou utiekajú. Vyprosujeme pre
nich hojnosť Božích milostí.
Pán Málik, určite si spomeniete na
Vianoce, ktoré sa vám na celý život vryli do pamäti. Ktoré to boli?
Vianoce, sviatky lásky, sú vždy krásne. Spomínam na Vianoce v detstve,
v rodinnom kruhu, s rodičmi a sestrami i na všetky Vianoce s manželkou a deťmi i vnúčatami. Niekedy
však boli i smutné, ako to bolo
v roku 1941 na východnom fronte
v Marinovke.
Jedny z najkrajších Vianoc som zažil
v roku 1942. Vrátil som sa z frontu,
z Krásnodarskej nemocnice, chorý
na žltačku do vlasti. Po štrnásťdennej ceste sanitným vlakom som prišiel do Bratislavy a odtiaľ do Pieštan. Do vojenského kúpeľného ústavu prišla za mnou návšteva - moja

drahá mama a otec. Po vyše dvoch
rokoch bolo toto vianočné stretnutie najmilšie, plné nezabudnuteľných dojmov.
Malému Ježiškovi vkladáme do
jaslí aj všetkých oslávencov, ktorí
v tomto roku dovŕšili svoje jubileá
a sú našimi vernými čitateľmi.
Redakcia

Poďakovanie
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Iba ten, kto sa ocitne v núdzi, chorý, trpiaci, bezmocný, alebo ten,
kto sa o takého stará, vie, koľko
pohladenia príde v danej ťažkej
chvíli od dobrodincov. Vedia obdarovať a predsa nechcú byť menovaní. Asi títo úžasní dobrodinci sami
niekedy zakúsili, čo znamená zažiť
Božiu pomoc. Aj nás Boh neraz požehnal po úpenlivej modlitbe cez
milosrdné srdce blížneho.
Milovaní, spoznali ste v nás brata,
sestru a pomohli cez lúče milosrden-

stva svojím obdarovaním. Našou
odmenou je nesmierna vďaka pri
jasličkách cez zopnuté ruky k Jezuliatku, jeho matke a sv. Jozefovi –
za vás. Nech sa vám sv. Rodina odmení prostredníctvom našej modlitby za vaše dobrodenia. Boh vie všetko!
Nech vám žehná láskou a pokojom!
Ďakujeme!
Vďační obdarovaní

Biskup požehnal obnovenú fasádu,
zvony a sochu sv. Anny
V Prievidzi sme privítali na milej
slávnosti diecézneho biskupa,
Mons. Rudolfa Baláža. Posvätil zrekonštruovanú fasádu kostola, opravené zvony a reštaurovanú sochu svätej Anny.

Počas slávnostnej bohoslužby posvätil biskup aj zreštaurovanú sochu sv.
Anny, ktorú postavili na pilier pri
chráme. Sochu svätej Anny dal postaviť istý Prievidžan na znak vďaky
za záchranu svojho života. Stála
medzi stromami na poli. Za totality
však bola socha zvalená a takmer
všetci na ňu zabudli. Nadšenec histórie nášho mesta, Erik Kližan, sa

však o ňu zaujímal, objavil ju
a doslova vyhrabal spod zeme.
Dekan Martin Dado pripomenul, že
najväčšiu zásluhu na renovácii kostola má jeho predchodca Ján Bednár a stavebný dozor – pán Marián
Bartuš. Biskup Baláž nezabudol poďakovať všetkým, ktorí sa na rekonštrukciách podieľali. „Patrí im vďaka za zveľadenie chrámu, ale tiež
náboženských predmetov, ktoré majú aj historickú cenu," povedal
v homílii.

Aktuálne

Pamiatkári pri výskume objavili pôvodnú omietku na severnej kaplnke
kostola. Tú obnovili do niekdajšieho
vzhľadu. Obnovili aj kamenné prvky
na ostatných múroch kostola. Nevyhnutné boli opravy na dažďových
zvodoch a strechách, pretože na
viacerých miestach vznikali problémy, najmä pri topení snehu na jar.
Rekonštrukčné práce sa zamerali aj
na zvony vo veži kostola.

12/09

Rekonštrukcia Farského kostola sv.
Bartolomeja v Prievidzi stála približne 380-tisíc eur a značnou čiastkou
prispelo na opravy mesto Prievidza.
Dielo sa dofinancuje z milodarov od
veriacich. Všetkým, ktorí zatiaľ prispeli, ako i tým, ktorí dielo podporovali modlitbami, vyslovujeme
úprimné Pán Boh zaplať.
-av(V článku boli použité faktografické
informácie z www.prievidza.sme.sk)
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BETLEHEMSKÉ SVETLO

Betlehemské svetlo

12/09

Tento rok už dvadsiaty raz prinesieme do našej farnosti Betlehemské
svetlo. Už tradične si ho budete môcť zapáliť a priniesť domov 24. decembra, aby tento symbol spojenia s miestom narodenia Pána nechýbal
na vašom vianočnom stole.
Ako každý rok budeme počas jednej hodiny na Štedrý deň medzi 13:00 a
14:00 popoludní rozdávať Betlehemské svetlo na týchto miestach:
Dlhá ulica (ABC market)
Námestie slobody (Trojičný stĺp)
Necpaly (Pyramídy)
Sever (ABC market)
Staré sídlisko (lekáreň IRIS)
Zapotôčky (Jednota - ul. Ondrejova)
Žabník (potraviny - ul. Stavbárov)
Bojnice (lekáreň Notre Dame)
Bojnice (Dubnica)
Bojnice (Kostol sv. Martina)
Okrem toho si Betlehemské svetlo môžete odpáliť 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, prosíme, nezabudnite
priniesť sviečku chránenú pred vetrom alebo petrolejovú lampu.
Slovenský skauting, 14. zbor Prievidza
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Zo života svätých
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SVÄTEC S FAJKOU
Bl. Pier Gioirgio Frassati
Bol vynikajúcim lyžiarom, milovníkom hôr a horolezectva, človekom,
ktorý sa rád smial. Zdanlivo nespravil nič výnimočné. A predsa. Keď vo
veku 24 rokov zomrel na detskú obrnu, ktorou na pravdepodobne nakazil od chudobných, ulice lemovali tisícky ľudí. Pri príležitosti beatifikácie o pár desaťročí neskôr bola z jeho fotografii vyretušovaná fajka.
Príbuzní ospravedlňujúco hovorili o tom, že keby vedel o škodlivosti
tabaku, určite by nefajčil. Prečo by sa však svätým nemohol stať aj človek s nejakou neresťou?
Pier Giorgio Frassati sa narodil 6.
apríla 1901 v Turíne. Jeho rodina
boli veľmi bohatá a vplyvná. Otec
viedol známe noviny La Stampa
a istý čas bol aj senátorom
a veľvyslancom Talianska v Nemecku. Matka bola umelkyňa. Okrem
nich mal Pier ešte mladšiu sestru
Lucianu. Život v rodine však nebol
veľmi šťastný. Rodičia si nerozumeli
a zdalo sa, že ich vzťah skončí rozvodom. Pier sa tým viac utiekal
k Bohu, nebol však pochopený. Otec
sa sťažoval na to, že ho raz našiel
spať s ružencom v ruke, matka sa
zas obávala, že sa rozhodne stať
kňazom. A tak zostával vo svojom
vzťahu k Bohu v rámci rodiny dosť
osamotený.
Školské roky
Pierovi sa ako študentovi nie vždy
darilo. Na gymnáziu dokonca prepadol z latinčiny. Vo veku 17 rokov
však vstúpil do Spoločnosti sv. Vinceta de Paul a začal navštevovať
chudobných a chorých v ich domoch. Pomáhal, kde len mohol. Nerozhodol sa pre kňazstvo, čoho sa
tak obávala jeho matka, ale začal
študovať banské inžinierstvo, aby
mohol slúžiť Kristovi medzi baníkmi.
Školu však pre skorú smrť nikdy neukončil.

Obľúbený mladý muž
Medzi rovesníkmi i ľuďmi starších či
mladších vekových kategórii bol Pier
veľmi obľúbeným človekom. Veľa
času trávil na výletoch so spolužiakmi a priateľmi. Bol veselý, bezstarostný, plný prekvapivých nápadov.
Často vtipkoval na účet druhých.
Jeho vtipy však nikoho neurážali,
pretože Pier žil v takom hlbokom
spojení s Bohom, že nimi nemohol
nikomu ublížiť. Každodenná účasť
na svätej omši či modlitba ruženca
bola preňho samozrejmosťou. Dokonca k nej nebadane povzbudzoval
aj iných. Jeden z jeho priateľov
spomína na to, ako sa raz neskoro
večer vrátil na chatu, kde boli práve
na výlete. Pier sa pri jeho príchode
prebudil a povedal: „Som rád, že si
ma zobudil. Zabudol som sa pomodliť ruženec, tak sa ho môžeme pomodliť spolu.“ Jeho priateľovi bolo
jasné, že sa ten ruženec ide modliť
kvôli nemu, aby on naň nezabudol.
A že ten svoj má už dávno
„odmodlený“.
Veľká obeť
Na horách spoznal Pier aj dievča
svojich snov, Lauru, s ktorou zdieľali spoločné záľuby i rovnaký pohľad
na život. Okrem spoločných výletov
absolvovali aj časté navštevovanie
chorých a chudobných, v ktorom

li, prečo taký bohatý mládenec cestuje treťou triedou, odpovedal jednoducho: „Lebo štvrtá neexistuje.“
Chudobným však dával najmä lásku.
Často ich navštevoval a v roku 1922
vstúpil do Tretieho rádu sv. Dominika. Vybral si meno Girolamo. Mnohí
ľudia až na jeho pohrebe spoznali
skutočnú identitu a vplyvnú rodinu
svojho „frátra“.

Všetko pre chudobných
Svoju pozornosť obrátil Pier už vo
veľmi mladom veku na chudobných.
Bol pre nich schopný urobiť všetko.
Nemal problém darovať im vlastný
kabát či topánky, zaplatiť im lieky,
zohnať prácu. Hoci pochádzal
z bohatej rodiny, otec mu nedával
veľké vreckové. Snažil sa preto peniaze získať inak, napríklad šetrením na cestovnom. Keď sa ho pýta-

Buďme aj my kresťanmi vo svojej

Zo života
života svätých
svätých
Zo

nachádzali zmysel pre svoj život.
Laura však pochádzala z nižších spoločenských vrstiev a Pier vedel, že
keby sa s ňou oženil, už by nezabránil rozvodu rodičov. Preto sa rozhodol svojej lásky vzdať a nikdy im
o nej ani nepovedal. Zdôveril sa iba
svojej sestre. „Mohol by som sa s
ňou oženiť proti vôli svojich rodičov, za cenu toho, že by som kvôli
novej rodine zničil súčasnú. Nebolo
by to správne. A tak sa snažím radšej nemyslieť na túto záležitosť.
Stanem sa obeťou.“

Posledné dni
V roku 1925 Pier ochorel. Nevenoval
tomu veľkú pozornosť, pretože
v tom čase umierala jeho stará matka. Potom už bolo príliš neskoro,
aby mohol detskú obrnu niektorý
z lekárov vyliečiť. Choroba mala
rýchly priebeh. Pier zomrel 4. júla
1925 v Turíne, deň pred svojou záverečnou skúškou na vysokej škole.
Ani vo chvíľach, keď Pier zomieral,
nedokázal zabudnúť na svojich chudobných. Posledný odkaz, ktorý
pred
smrťou
napísal,
hovoril
o jednej rodine, ktorej bolo treba
zaniesť injekcie. Jeho smrťou vyhasol život výnimočného človeka prekypujúceho nevyčerpateľnou veselosťou, ale i schopného vzoprieť sa
predstavám rodičov a doby, v ktorej
žil. Pier sa totiž nevyhýbal ani politickým otázkam a po skončení prvej
svetovej vojny otvorene postavil
proti nastolenému režimu. Angažoval sa v opozičných antifašistických
stranách a verejne vystupoval proti
Mussolinimu. Bol mladíkom plným
energie a elánu, no zároveň človekom schopným hodiny prekľačať
v modlitbe pred Eucharistiou. Keď
sa ho raz jeden zo spolužiakov, ktorý ho videl vychádzať z kostola, spýtal, či sa stal náboženským fanatikom, odpovedal: „Nie, zostal som
kresťanom.“
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dobe. Vo všetkej jednoduchosti, na
mieste, kde nás poslal Boh. Potom
si možno podľa príkladu blahoslaveného Piera tiež povieme: „Pre toho,
kto verí, nie sú všetky ťažkosti života predmetom zúfalstva, ale slúžia
na to, aby nás priviedli späť na cestu, ktorú sme opustili.“ A nebudeme zo svätých, ako sa raz vyjadril

jeden človek, robiť cukrové bábky
bez ľudského života. Necháme im aj
tie ich fajky.
Pripravila: Petra Humajová
(Životopisné údaje: Ż. Podłejski:
Soľ zeme a svetlo sveta 3;
www.frassati.sk)

Liturgické okienko

Liturgické okienko
20. december 2009 - 4. adventná nedeľa
Č1 - A ty, Betlehem, Efrata, primalý si medzi tisícami Júdu. Mich 5,1-4a
R - Bože, obnov nás, rozjasní svoju tvár a budeme spasení. Ž 80,2-19
Č2 - Nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo. Hebr10,5-10
Ev - Mária navštívila Alžbetu. Ona tiež očakáva syna.... Len čo Alžbeta
začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch
Svätý. Vtedy zavolala 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 2009 - Narodenie Pána – piatok – prikázaný sviatok
Č1 - Plesajte, jasajte, spolu, sutiny Jeruzalema, veď Pán potešil svoj
ľud... Iz 52, 7-10
R - Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. Ž 98,1-6
Č2 - Mnoho raz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. Hebr 1,1-6
Ev - Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh... Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet... A Slovo sa
telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, akú ma
od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „ Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je
predomnou, lebo bol prv ako ja.“ Jn 1, 1-18
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27. december 2009 - Nedeľa Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa
Č1 - Kto miluje Boha, uzmieruje ho za svoje hriechy. Sir 3,3-7.14
R - Blažení sú všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho cestách. Ž 128,15
Č2 - Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo... Kol 3,12-21
Ev - Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. ... Po troch dňoch ho našli v chráme. Všetci, čo ho počuli, žasli nad
jeho rozumnosťou a odpoveďami. ... A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku
a v obľube u Boha i u ľudí. Lk 2, 41-52
Pripravila A. Karaková

VIANOČNÉ SVIATKY 2009 v Prievidzi
Rozpis svätých omší a ostatného programu

Farský kostol
Sv. Bartolomeja
(Prievidza-mesto)

Nanebovzatia
Panny Márie
(mariánsky na
cintoríne)

Najsvätejšej
Trojice
(kláštor
piaristov)

Farský kostol
sv. Terézie
z Lisieux,
učiteľky Cirkvi
(Zapotôčky)

Štvrtok
24. 12. 2009
Štedrý deň

6:00
16:30 vigília
24:00 polnočná

24:00
polnočná

6:45
16:00 vigília
24:00 polnočná

16:00 vigília
22:00
24:00 polnočná

Piatok
25. 12. 2009
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

Sobota
26. 12. 2009
Sv. Štefan

7:30
9:00
10:30
18:00

9:00

6:45
9:30
11:00

8:00
10:00
18:30

Štvrtok
31.12. 2009
Sv. Silvester

Piatok
1. 1. 2010
Slávnosť
Panny Márie
Bohorodičky

6:00
16:00
s pobožnosťou
23:30
pobožnosť
s požehnaním
o 24:00

7:30
9:00
10:30
18:00

16:00
s pobožnosťou

6:45
16:00
s pobožnosťou

9:00

6:45
9:30
11:00

16:00
s pobožnosťou
23:30
pobožnosť
s požehnaním
o 24:00

8:00
10:00
18:30

Farská kronika
12/09

od 25. októbra 2009
do 26. novembra 2009

Farská kronika

Do farského spoločenstva sme
sviatosťou krstu prijali:
Sofia Prišticová
Samuel Šulgan
Martin Tomasoszki
Naďa Porubcová

Blahoželáme k prijatiu
sviatosti manželstva:
Martin Šutinský a Veronika Petrášová
Lukáš Fridrik a Kristína Čertíková
Michal Kučera a Zuzana Makošová
Ivan Porubec a Ľubica Pösová
Peter Grolmus a Miriam Danišová

S kresťanskou nádejou na stretnutie
vo večnosti sme sa rozlúčili
so zomrelými:
Alojz Šandrík, 59 r.
Mária Hoťková, 81 r.
Brigita Ravingerová, 69 r.
Helena Sýkorová, 86 r.
Ing. Vojtech Bunda, 79 r.
Helena Mellová, 88 r.
Jaroslav Oršula, 60 r.
Ján Mokrý, 89 r.
Mária Siemerová, 91 r.
Helena Strnadlová, 89 r.
Viliam Petráš, 71 r.
Alica Mokošová, 75 r.
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ŠTEDRÁ VEČERA
Rodinná liturgia

Úvod
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Otec alebo matka:
Dnes oslavujeme Vianoce - sviatky narodenia
nášho Pána Ježiša. Ježiš sa narodil, aby priniesol dobro, lásku a pokoj do našej rodiny. V túto
chvíľu zavítal aj k nám. Mária, Ty si matkou narodeného Božieho Syna. Chceme ťa, celá naša
rodina, pozdraviť:
Zdravas Mária...

Evanjelium
Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša:
(Lk 2, 1-14)
V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom
svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli
dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nastal jej čas pôrodu.
I porodila svojho jednorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do
jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.
V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu
zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký
strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do
plienok a uložené v jasliach.“ A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili:„Sláva Bohu na výsostiach a na
zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“
Počuli sme slovo Pánovo.
Chvála tebe, Kriste.
Pieseň: Tichá noc (JKS č. 88)

Prosby a poďakovania
(môže sa zapojiť každý člen rodiny)
Pane, v dnešnú noc Tvojho narodenia Ťa prosíme:
Za všetkých ľudí dobrej vôle, aby sme vytvárali jednu ľudskú rodinu spojenú s Tebou.
Prosíme Ťa, vyslyš nás.
Za nás všetkých... (tu možno vymenovať členov rodiny), aby si nás v novom
roku 2010 požehnal a ochraňoval.
Prosíme Ťa, vyslyš nás.
Tu môžu nasledovať vlastné prosby.
A ďakujeme Ti:
Za prežitý rok, že si nás sprevádzal a že môžeme byť teraz pri dnešnej
Štedrej večeri spolu.
Ďakujeme Ti, Pane.
Za všetky dary, ktorými sa v dnešný večer budeme obdarovať a za to, že
najväčším darom pre nás si ty.
Ďakujeme Ti, Pane.
Tu môžu nasledovať vlastné vďaky.

Požehnanie jedla a vinš
Teraz požehnaj, Otče, toto jedlo,
nám na úžitok a Tebe na chválu.
Prosíme Ťa, Pane,
buď častým hosťom v našom dome
a daj, aby sme boli hodní darov,
ktorými si nás obdaroval.
Otec alebo matka:
Vinšujem vám tieto radostné sviatky
narodenia nášho Pána Ježiša,
aby sa Ježiš vo vás duchovne narodil
svojou väčšou láskou,
dobrotou a pokojom.
(všetci si môžu vzájomne podať
ruky a povinšovať)
Pieseň: Búvaj dieťa krásne (JKS č. 88)

