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Mladí mladým 2010 

20. november 2010, Veľká Lehôtka 

Aj tento rok sa mládež zblízka i zďaleka stretla vo Veľkej Lehôtke pri príle-
žitosti sviatku Krista Kráľa na svojom hudobnom festivale Mladí mladým. Na 
16. ročníku festivalu Mladí mladým vystúpili: Wetva, Rosnička, F.o.G., 
Áron, Krkafce, audience*, Šumienky a skupina Spray.   -av- 
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O kom to je... 

Nedávno som otvoril mailovú poštu a opäť som našiel množstvo nevyžiada-
nej pošty. Zvyčajne ju nečítam, lebo nemám toľko času, ale teraz som, ani 
neviem prečo, začal jednu po druhej otvárať. V jednom e-maile som našiel 
tento text. Napísalo ho  jedno americké dievča. 
 
Veci, ktoré si nespravil: 
Pamätáš sa, keď si mi raz požičal svoje nové auto a celkom som ti ho roz-
bila? Myslela som, že ma zabiješ, ale ty si to nespravil. 
 
A pamätáš si, ako som ťa vytiahla na pláž a ty si povedal, že bude pršať, 
a pršalo? Myslela som, že povieš: „Veď som ti to hovoril!“  
Ale ty si to nespravil. 
 
Pamätáš, ako som koketovala so všetkými, aby som vzbudila tvoju žiarli-
vosť, a ty si jej celkom podľahol?  
Myslela som, že ma opustíš, ale ty si to nespravil. 
 
A pamätáš sa na to, že som vyklopila jahodovú tortu na koberček v tvojom 
aute? Myslela som, že mi ublížiš, ale ty si to nespravil. 
 
A pamätáš sa, ako som ti zabudla povedať, aby si na slávnosť prišiel vo 
večernom obleku, a ty si prišiel v džínsach?  
Myslela som, že mi jednu vylepíš, ale ty si to nespravil. 
 
Áno, je toľko vecí, čo si nespravil. Mal si so mnou nekonečnú trpezlivosť, 
miloval si ma a chránil. Bolo toho veľa, čo som chcela, aby si mi odpustil, 
keď sa vrátiš z Vietnamu. Ale ty si sa nevrátil. 
 
 
Žijeme len raz. Preto urobme všetko dobré, čo môžeme urobiť hneď a 
láskavosť, ktorú môžeme niekomu prejaviť, prejavme hneď. Neodkla-
dajme to na neskôr a ani to nepodceňujme, lebo dvakrát tu žiť nebu-
deme. 
 
Pripomíname si Božie narodenie a možno sa v duchu pýtame: „O kom to 
je?“ Je to vlastne ako v tejto básni, len osoby sú iné. Som tam ja a ten 
druhý... Boh. Je toľko vecí, ktoré by sme mohli a mali urobiť, kým sme tu 
my a kým je tu s nami On. 
 
Milostiplné a požehnané sviatky narodenia  
nášho Pána a Pánov pokoj v rodinách  
Vám úprimne prajú Vaši kňazi.  
 
    S požehnaním  
    Martin, Branislav a Ján 
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11/10 Modlím sa za to, aby som bola  
dobrou primátorkou  

Novozvolená primátorka Prievidze, Katarína 
Macháčková (40) nie je v politike nováčik. Od 
roku 2002 bola poslankyňou Mestského zastupi-
teľstva v Prievidzi a od roku 2006 zároveň po-
slankyňou Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
Narodila sa v júli 1970 v Bojniciach. V detstve, 
až do 11 rokov, bývala v Šutovciach, potom sa 
presťahovali do Prievidze. Študovala na Gymná-
ziu V. B. Nedožerského v Prievidzi a právo na 
Univerzite Komenského v Bratislave. Po skonče-
ní vysokej školy krátko pracovala v Závodoch 
29. augusta v Partizánskom, v Slovenskej spori-
teľni v Prievidzi a vo firme Mavop (Prima zdroj) 
v Prievidzi, všade ako právnička. Od roku 2004 
je členkou advokátskej komory a vykonáva súk-
romnú advokátsku prax. Je vydatá. Manžel Vla-
dimír (41) pracuje na v Slovenských elektrár-
ňach v Zemianskych Kostoľanoch. Majú spolu 

dve deti. Barborka (20) je študentkou 2. ročníka Právnickej fakulty UK 
v Bratislave a Vladko (15) je študentom osemročného Piaristického gym-
názia F. Hanáka v Prievidzi.  

Dnes na slovíčko s Katkou Macháčkovou, novou primátorkou Prievidze 

Viedli vás k viere v Boha rodičia? 
Vychovávala ma iba maminka. Od-
malička ma viedla k viere. Bola to 
taká vžitá a prirodzene tradičná 
viera u nás v rodine. 
 
Zažili ste v živote aj obrátenie, 
kedy človek radikálne zmení svoj 
život a začne aktívnejšie prežívať 
svoju vieru? 
Ja ani nie. V podstate u mňa bola 
viera živá celý život. Samozrejme, 
že som vo viere dozrela, ako som 
vyrastala. Keď som bola mladšia, 
všetci u nás chodili do kostola, tak 
som chodila aj ja. Bola to súčasť 
života. No čím som bola staršia, tým 
viac som si postupne uvedomila jej 
význam a dôležitosť. A som šťastná, 
že som veriaci človek, pretože viera 
v Boha mi pomáha.  

Ako prepájate svoju vieru a prácu? 
Modlíte sa za to, čo chcete dosiah-
nuť ako politička? 
Áno, modlím sa za to, aby som to 
zvládla. Aby som sa rozhodovala 
správne a myslím si, že bez viery by 
som to nedokázala. Dáva mi to vnú-
torný pokoj a istotu. Teraz sa často 
modlím hlavne za to, aby som bola 
dobrou primátorkou mesta.  
 
Pred voľbami ste hovorili aj o tom, 
že chcete ľuďom vrátiť dôveru 
v politikov a politiku. Čo budete 
musieť ako primátorka pre to uro-
biť? 
Myslím si, že základom je slušnosť 
a čestnosť. V prvom rade je dôleži-
té pri všetkom, o čom sa bude roz-
hodovať, čo sa bude týkať mesta, 
hľadieť najmä na záujem občana 
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ako na svoj vlastný. Lebo doposiaľ 
som mala pocit, hlavne v mestskom 
zastupiteľstve, že väčšina sa správa-
la tak, akoby pri rozhodovaní o mes-
te, o rozdeľovaní mestského majet-
ku, išlo o niečí cudzí majetok. Mys-
lím si, že by sme sa konečne mali 
začať správať k mestskému majetku 
tak, akoby bol náš. Je nevyhnutné, 
aby sa s majetkom nakladalo hospo-
dárne, efektívne, a hlavne korektne 
a čestne. Budem musieť presvedčiť 
ľudí o tom, že všetky kroky, ktoré 
urobím, budú smerovať k tomu, aby 
sa situácia v meste zlepšila. Svojim 
konaním by som chcela vrátiť dôve-
ru ľudí v komunálnych politikov.  
 
Vaším najväčším úspechom v ko-
munálnej politike je bezo sporu 
to, že vám Prievidžania dali dôve-
ru a zvolili si vás za primátorku. 
Čo bolo pre vás najväčším úspe-
chom dovtedy? 
Mojím najväčším doterajším úspe-
chom boli voľby do vyššieho územ-
ného celku v Trenčíne v roku 2009. 
Dostala som najviac hlasov v okrese 
Prievidza i celom Trenčianskom kra-
ji. A dokázala som to ako nezávislá. 
Cítila som z toho adresnú dôveru 
voči mojej osobe. Myslím si, že som 
si ju získala aj dobrým rozhodova-
ním v mestskom zastupiteľstve.  
 
Vieme, že mesto je zadlžené 
a mestská kasa prázdna. Vždy sú 
však dôležité veci, ktoré nemôžu 
čakať, kým budú peniaze. Ako 
chcete v období krízy zabezpečiť 
to najnevyhnutejšie? 
Niektoré výdavky sú v súčasnosti 
zbytočné a neefektívne. Jednou 
z prvých vecí, s ktorou som sa stret-
la a už riešila, je napríklad ohňo-
stroj na Silvestra 2010. V rozpočte 
mesta je na tento účel naplánova-
ných 3000 eur, čo sa mi zdá veľa na 
to, aby sme ich v tejto dobe vyhodi-

li za osem minút do vzduchu. Podľa 
môjho názoru by stačil aj ohňostroj 
za 1000 eur, a preto som navrhla, 
aby sa dala vypracovať nová cenová 
ponuka za sumu 1000 eur. Ďalším 
príkladom sú služby právnej pomoci 
pre občanov v núdzi. Mesto platí 
podľa mojich informácií vyše 1200 
eur mesačne advokátovi, ktorý po-
skytuje právnu pomoc dve hodiny 
týždenne. Rozhodla som sa, že to 
budem robiť ja, pričom mesto tú 
paušálnu mesačnú sadzbu nebude 
musieť platiť a ušetrí. Predpokla-
dám, že takýchto zmlúv a plnení je 
v meste viac. Budeme teda postup-
ne prehodnocovať zmluvy a vyhod-
nocovať z nich plynúce záväzky 
s cieľom znížiť finančné plnenia zo 
strany mesta. Musíme urobiť aj ra-
cionalizačné opatrenia na mestskom 
úrade, pretože tam je prezamestna-
nosť, predpokladám okolo 20 ľudí, 
čo je vo finančnom vyjadrení pri-
bližne 20000 eur mesačne. Plánuje-
me aj prehodnotenie nájmov, keď-
že mestské spoločnosti ako Prievidz-
ské tepelné hospodárstvo, knižnice, 
alebo Unipa sú v nájme a pritom má 
mesto prázdne vlastné nevyužité 
priestory, napríklad v školách. 
  
Prievidza má 31 poslancov, čo je 
napríklad viac ako v Trenčíne. 
Myslíte si, že je dobré, že ich má-
me viac? 
Je to na diskusiu. Nedá sa jedno-
značne povedať, či je to dobré ale-
bo nie. Ako výhodu môžeme uviesť 
napríklad to, že viac poslancov mô-
že riešiť problémy občanov. Osobne 
si ale myslím, že by ich stačilo aj 
menej. 
 
Kam v Prievidzi rada zájdete? Má-
te nejaké obľúbené miesto? 
Mám rada park na Starom sídlisku. 
Keď je pekne, niekedy si tam zá-
jdem oddýchnuť a poprechádzať sa. 
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Putovali ste niekedy na nejaké 
známe pútne miesto?  
Nedávno som bola v Jeruzaleme. 
Bol to krásny čas a veľký zážitok. Aj 
preto by som sa do Svätej zeme ra-
da ešte niekedy vrátila. Povedzme 
na dlhší čas aj so sprievodcom 
(kňazom) a popozerať si všetky tie 
miesta. 
 
Čo robíte rada vo voľnom čase, ak 
sa vám ho podarí nájsť? Máte neja-
ké koníčky? 
Rada pracujem s kvetmi v záhradke, 
ktorú máme pri chalupe. To je môj 
koníček. Som vonku na záhrade 
a starám sa o kvety... Vždy si pri 
tom dobre oddýchnem. 
 
K tradičným otázkam do rozhovo-
ru v Bartolomeji patrí aj otázka 
o obľúbenom jedle. Nuž teda, na 
čom si pochutná Katka Macháčko-
vá? 
Na sladkom. (smiech) Mám rada 
všetko sladké, najmä múčne sladké 
jedlá. 
 
Tešíte sa tento rok na Vianoce? 
Keďže 21. decembra prevezmete 
po p. Bodnárovi úrad, budete mať 
niekoľko nových povinností... 
Na Vianoce sa teším ako každý rok. 
Mám ich rada, pretože je to čas, 
kedy sme všetci ako rodina spolu. 
Vianoce trávime na chalupe, ktorá 
má pre mňa atmosféru detstva. Vy-
zdobíme si to tam, sme spolu a je 
nám fajn. Neskôr chodíme na náv-
števy, najmä k príbuzným. Máme 
veľa krstných detí, takže navštevu-
jeme kmotrovcov. Čo sa týka úradu, 
teším sa aj na povinnosti, ktoré mi 
vyplynú z novej funkcie. Chcela by 
som priniesť viac duchovného preží-
vania sviatkov aj na mestskom úra-
de. Mám v pláne na Štedrý deň na-
vštíviť zariadenie pre deti Centrum 

sociálnych služieb Domino ako zá-
stupkyňa mesta a pozdraviť tie deti, 
ktoré tam budú tráviť sviatky. 

Ako vyzerajú Vianoce u Macháč-
kovcov? Máte v rodine nejaký špe-
ciálny vianočný zvyk? 
Naše Vianoce sú tradičné, trávime 
ich na chalupe. Nemáme nič mimo-
riadne. Popoludní ideme na prvú 
svätú omšu, potom sa stretávame 
pri stromčeku a štedrej večeri, 
a nakoniec zájdeme aj na polnočnú 
omšu. Po večeri spievame koledy 
a rozbaľujeme si darčeky. Na Štedrý 
deň je s nami aj moja maminka a 
susedia z chalupy, ktorí sú nám ako-
by ďalšími starými rodičmi. Teším 
sa tomu, pretože mám rada, keď 
sme všetci pokope. Keby sme mali 
väčší dom, tak pozvem aj celú rodi-
nu. (smiech) 
 
Aké je vianočné a novoročné pria-
nie novej primátorky Prievidze 
pre čitateľov Bartolomeja?  
Všetkým želám predovšetkým veľa 
pevného zdravia, osobného šťastia, 
božieho požehnania a pokoja vo 
vašich rodinách.  
 
  Za rozhovor ďakuje 
  Alojz Vlčko 

Katarína Macháčková s manželom  
a deťmi 
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Ponorení do milosti 
O živote v Ježišovi Kristovi 

Nepotrebujem žiadneho iného väč-
šieho hrdinu. Kristus je bojovník 
všetkých čias! Premohol „sedem-
hlavého draka“ a zachránil pred ním 
mnohých. Nikto z nás tam vtedy 
nebol. Ježiš tam bol. A teraz je tu. 
Hľa, stojí pri dverách nášho srdca 
a klope. Kto počúvne jeho hlas 
a otvorí mu, k tomu On vojde 
a bude s ním (porov. Zjv 3,20). 
 
Ježiš vydobyl víťazstvo, ktoré je 
nad každé iné víťazstvo. Toto víťaz-
stvo sa volá vykúpenie! Ježiša stálo 
všetko! Mne a tebe ho však ponúka 
zadarmo. Prijať tento dar, sa volá 
„byť spasený“. „Spasení sme milos-

ťou skrze vieru; a to nie je z nás, je 
to Boží dar:  nie zo skutkov, aby sa 
nik nevystatoval“ (porov. Ef 2,8). 
Keď si uvedomím, že Ježiš mi cel-
kom nezaslúžene daroval takú ob-
rovskú vec, že už tu na zemi môžem 
zažívať jeho Božskú prítomnosť a po 
smrti ma čaká v nebi, je to úžasný 
pocit, ako keď sa „tajná láska“ 
z detských čias naplní v skutočnosť. 
 
„A to si to akože nemusím zaslúžiť 
dobrými skutkami?“ Často sa ma to 
priatelia pýtajú. Odpoveď je jedno-
duchá: „Nedá sa to zaslúžiť.“ „Lebo 
ak svojimi ústami vyznávaš: "Ježiš 
je Pán!" a vo svojom srdci uveríš, že 
Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš 
spasený (Rim 10,9).“ Spása je dar 
a dary sa dávajú zadarmo, z lásky. 
Tento dar treba prijať ako pokorný 
syn, rozbaliť ho a začať používať! 
 
Ježiša to, že nám vydobyl tento 
dar, stálo všetko. Používať ho, bude 
stáť všetko nás! Skutočnosť, že som 
spasený, je výzva pre každého z nás 
ponoriť sa do Božej milosti: 
 
Roztrhnúť si srdce. 
(porov. Joel 2,12) 
Vziať Kristovo jarmo i požehnanie. 
Zaprieť sám seba. 
(porov. Mk 8,34-35) 
Neobzerať sa naspäť. 
(porov. Lk 9,62) 
Bežať v ústrety tomu, ktorý ma 
miluje. (porov. 1Kor 9,26) 
Prijať Ducha Svätého. 
(porov. Jn 20,22) 
A neudržať sa stáť na vlastných 

Veľmi často a veľmi rád hovorím o našej spáse. Úžasne sa to hovorí 
a úžasne sa to počúva. O Ježišovi ako najväčšom hrdinovi, ktorý 
s odhodlaným srdcom zobral môj kríž a sám ho odniesol na Golgotu.  
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nohách, ako prorok Daniel alebo 
vojaci v Getsemanskej záhrade, 
keď predstúpili pred Boha, ktorý 
má meno, na ktoré sa musí zohnúť 
každé koleno v nebi, na zemi i v 
podsvetí (porov. Dan 10,9; Jn 18,6; 
Flp 2,10).  
 

Tento mesiac sme sa v spoločenstve 
modlili, aby nás Boh očistil od zvia-
zanosti strachom. Na slová kňaza: 
„Strach odíď v mene Ježiša Krista“ 
sme si viacerí kľakli alebo sadli, le-
bo sme sa v Božej uzdravujúcej prí-
tomnosti nevedeli udržať na no-
hách. Boh zostúpil na svoj slabý 
a ustráchaný ľud a ukázal, že On 

jediný je ten, ktorý má v moci náš 
život. Boli sme úplne nezaslúžene 
ponorení do jeho milosti. 
 
Či stojíme alebo sedíme, či vládze-
me alebo sa bojíme, Boh jediný nás 
dokáže zachrániť od strachu a már-
nosti tohto sveta. On mi daroval 
spásu a na mne záleží, či ju prijí-
mam, či sa na jeho meno zohnú mo-
je kolená, či sa mi srdce chveje, 
keď počujem jeho slovo, keď vidím 
jeho telo, či som ponorený do jeho 
milosti. 
 
 Augustín Ugróczy 
 gustovclanok@gmail.com 

Nežná revolúcia a náboženská sloboda 

Klub Kresťanskodemokratickej mlá-
deže v Prievidzi spolu s prievidzs-
kým farským a dekanským úradom 
a miestnymi skautmi pripravili spo-
mienkové podujatie k výročiu Než-
nej revolúcie. Podujatie s názvom 
21 rokov náboženskej slobody – spo-
mienky na totalitu a diskusia 
o dnešku sa konalo 21. novembra 
2010 vo farskom kostole v Prievidzi. 
 
Na úvod sa premietal dokumentárny 
film o Sviečkovej manifestácii, kto-
rý účastníkov uviedol do témy 
a bližšie priblížil konkrétne formy 
potláčania náboženskej slobody po-

čas komunistického režimu. Na uda-
losť, ktorá v roku 1988 rezonovala 
v mnohých svetových médiách, ne-
skôr približne osemdesiati účastníci 
spomínali v diskusii aj s jej priamy-
mi aktérmi. 
 
Hlavnými hosťami v diskusii boli Ján 
Čarnogurský a Vladimír Palko. Jej 
cieľom však bolo uvažovať aj nad 
tým, kam sa naša spoločnosť posu-
nula po 21 rokoch od Nežnej revolú-
cie, teda odkedy môžeme slobodne 
vyznávať svoje náboženské presved-
čenie. Preto organizátori pozvali aj 
zástupcov mladšej generácie – skau-
ta Martina Macharika z Banskej 
Štiavnice a publicistu Lukáša Krivo-
šíka, rodáka z Prievidze. 
 
„Kresťania nemôžu byť tak pasívni 
ľudia, ako sú častokrát v dnešnom 
svete. Dnes sú mnohí kresťania úpl-
ne nesebavedomí ľudia. Vôbec ne-
doceňujú to, že viera nie je nezluči-
teľná so silou. Kresťania sú tu na to, 
aby zápasili so zlými ideológiami,  
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s chybami, so spoločenskými nešvár-
mi,“ odpovedal Vladimír Palko na 
otázku, či si myslí, že naša spoloč-
nosť ustojí liberálne tlaky a napo-
kon budú u nás legalizované zväzky 
osôb rovnakého pohlavia alebo uží-
vanie mäkkých drog. Zároveň po-
vzbudil k aktívnemu zapájaniu sa do 
diskusií a pevnému názoru na uve-
dené problematiky. 
 
Keďže podujatie sa konalo práve 
v deň, kedy kresťania slávia sláv-
nosť Krista Kráľa, záverečná modlit-
ba bola predovšetkým prosbou o to, 
aby Boh kraľoval v našej spoločnosti 
a aby sme mu my sami na to dali 
priestor. Bola však aj poďakovaním 

za to, že pred 21 rokmi nastali zme-
ny, vďaka ktorým môžeme slobodne 
vyznávať svoje náboženské presved-
čenie. 

 
 Text: Alojz Vlčko 
 Foto: Lukáš Novák 

Bartolomejčatá v Sebechleboch  

V nedeľu 5. decembra sa spevácky 
zbor Bartolomejčatá vybral navští-
viť  nášho bývalého pána kaplána 
dp. Daniela Markoviča do jeho te-
rajšieho pôsobiska, obce Sebechle-
by. Hoci cesta kvôli mrazivému  po-
časiu nebola úplne bez problémov, 
nakoniec sa nám všetkým podarilo 
šťastne docestovať. 
 
V Sebechleboch sme si zaspievali na 
svätej omši, ktorá bola spojená 
s odhaľovaním pamätnej tabule výz-
namnému rodákovi,  kňazovi 
a bývalému vicerektorovi kňazského 
seminára, ThDr. Michalovi Fidlušovi, 
ktorý bol v 50. rokoch prenasledova-
ný a väznený. 
 
Po svätej omši na nás čakal výborný 
obed, po ktorom sme si spravili pre-
chádzku na priehradu. Na záver 
návštevy sme mali možnosť zozná-
miť sa s deťmi z miestneho spevác-
keho zboru, s ktorými sme si zaspie-
vali niekoľko piesní. A keďže bol 

predvečer svätého Mikuláša, vyme-
nili sme si aj mikulášske balíčky. 

Za príjemne strávený deň a pohos-
tinnosť ďakujeme a dúfame, že bu-
deme pokračovať v budovaní dob-
rých vzťahov a že už čoskoro priví-
tame farníkov zo Sebechlieb u nás 
v Prievidzi. 
  
 Text: Dominika Šestáková  
 Foto: Marek Šimurka 



Deň otvorených dverí v piaristickej škole 
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Diecézny futbalový turnaj 

Tím miništrantov z farností Prievi-
dza - mesto a Prievidza – Zapotôčky 
sa 17. novembra 2010 zúčastnil na 
futbalovom turnaji o putovný pohár 
pre najlepšie miništrantské družstvo 
v diecéze.  

Program celého podujatia sa začal 
rannou svätou omšou o 8:00 hod. 
v kaplnke kňazského seminára 
v Badíne. Potom sa osemnásť tímov 
presunulo do badínskej športovej 
haly, kde sa odohral celý turnaj.  
 
Chlapcom z Prievidze tento krát 
turnaj vyšiel pomerne dobre, a to aj 
napriek neúčasti niektorých kľúčo-
vých hráčov. Obsadili konečné šies-
te miesto, čo možno v porovnaní so 
zložením tímov v prvej päťke hod-
notiť ako úspech. Chlapci sa preto 
už teraz tešia na ďalší ročník tohto 
vydareného podujatia. 

 
Text a foto: Lukáš Novák 

Na Piaristickej spo-
jenej škole F. Haná-

ka boli 27. novembra 2010 všetky 
dvere otvorené pre verejnosť. Náv-
števníci si mohli preberať z širokej 
ponuky aktivít: mohli vidieť viaceré 
dramatizácie, napríklad o milosrd-
nom samaritánovi. Mohli diskutovať 
so žiakmi o aktuálnych problémoch 
v cudzích jazykoch, ale aj vidieť a 
vyskúšať rôzne fyzikálne experimen-
ty. V ponuke bol aj výbuch sopky, 

cesta do doby kamennej, chémia v 
kuchyni, pre deti hry na tému Alica 
v krajine zázrakov a pre unavených 
rodičov čajovňa. Hlavným cieľom 
podujatia je ukázať rodičom alebo 
priamo prípadným záujemcom 
o štúdium, že škola je živá a vládne 
v nej rodinná atmosféra. 
 
 Text: Marek Šimurka 
 Foto: www.piaristi-pd.sk 
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Oznamy z Charity sv. Vincenta 

Od 13. do 17. decembra 2010 v čase 
od 7:00 do 15:00 zbierame ovocie 
a trvanlivé potraviny pre núdznych 
priamo v budove Charity sv. Vincen-
ta na Sládkovičovej ulici (nie na 
fare). 
 
Od 20. do 22. decembra 2010 v čase 
od 7:00 do 17:00 zbierame ovocie, 
trvanlivé potraviny a vianočné pe-
čivo pre núdznych tiež v budove 
Charity sv. Vincenta na Sládkovičo-
vej ulici (nie na fare). 

Až do odvolania nezbierame žiadne 
šatstvo pre núdznych, pretože po 
povodni máme vlhké pivnice a ne-
máme iné skladové priestory. 
 
Stále na zabezpečenie služieb pravi-
delne potrebujeme dobrovoľníkov. 
Ak by ste núdznym chceli pomôcť 
touto formou, kontaktujte riaditeľa 
Charity sv. Vincenta p. Milana Pet-
ráša na tel. č. 0905166571, alebo e-
mailom na charitapd@gmail.com. 

-mp- 

  900 – 1200 1300 – 1500 1500 – 1700 

Pondelok  
20.12. 

Saletíni  
(dvaja pátri) 

O. Černák,  
J. Caban 

Dado, Markovič, 
J. Kraus 

Utorok  
21.12. 

M. Sabol,  
J. Skurčák 

V. Kraus, 
J.Ďurnek 

Dado, Markovič, 
J. Kraus 

Streda  
22.12. 

Saletíni  
(dvaja pátri) 

O. Černák,  
J. Caban 

Dado, Markovič, 
J. Kraus 

Spoločné spovedanie k Vianociam 2010 
Spoločné spovedanie k Vianociam bude v prievidzských kostoloch na tretiu 
a štvrtú adventnú nedeľu popoludní. Vo Farskom kostole Sv. Bartolomeja, 
kostole Najsvätejšej Trojice (kláštor piaristov) a Farskom kostole Sv. Teré-
zie z Lisieux, učiteľky Cirkvi na Zapotôčkoch budeme spovedať: 

Na 3. adventnú nedeľu 12. decembra 2010 v čase od 1500 do 1700. 
Na 4. adventnú nedeľu 19. decembra 2010 v čase od 1430 do 1700. 

 
K dispozícii bude aj možnosť prijatia sviatosti zmierenia vo farskom kostole 
sv. Bartolomeja v posledných dňoch pred sviatkami počas dňa nasledovne: 

Silvester pre všetkých na Kaline 
Pozývame mládež, rodičov a všetkých ostatných z Prievi-
dze a širokého okolia na tradičnú silvestrovskú kresťanskú 
zábavu pre všetkých, ktorí chcú byť na prelome rokov v 
spoločenstve ľudí dobrej vôle. Pripravený je zábavný 
program, hudba do tanca aj polnočná adorácia vo far-
skom kostole sv. Bartolomeja. Stretneme sa 31.decembra 
2010 o 20:00 v Strednej odbornej škole na Nábr. J. Kalin-
čiaka 1 (Kalina). Predaj vstupeniek v cene 6 eur u Alojza 
Vlčka 0902202898 a Juraja Groma. 
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Betlehemské svetlo 
Malý plamienok, odpálený v Bazilike Narodenia Pána, sa odovzdáva 
odpálením plamienka zo sviečky na sviečku, z ruky do ruky. Každé od-
pálenie svetla odkazuje ďalej tiché prianie, aby sa pokoj a porozume-
nie šírili v ľudských srdciach presne tak, ako sa od človeka k človeku 
šíri plameň Betlehemského svetla. Aj tento rok ho skauti a skauti roz-
dajú všetkým záujemcom ako býva v Prievidzi a Bojniciach tradíciou 
nasledovne: 
 
Počas jednej hodiny na Štedrý deň medzi 13:00 a 14:00 popoludní bude-
me rozdávať Betlehemské svetlo na týchto miestach: 
 Dlhá ulica (ABC market) 
 Námestie slobody (Trojičný stĺp) 
 Necpaly (Pyramídy) 
 Sever (Jednota na ul. Nováckeho) 
 Staré sídlisko (lekáreň IRIS) 
 Zapotôčky (Jednota - ul. Ondrejova) 
 Žabník (potraviny - ul. Stavbárov) 
 Bojnice (lekáreň Notre Dame) 
 Bojnice (Kostol sv. Martina) 
 
Okrem toho si Betlehemské svetlo môžete odpáliť aj po skončení vigíl-
nych 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 



 
N

a p
ovzb

u
d
en

ie 

13 

11/10 

Boh chcel prísť v jednoduchosti 

Náš pán dekan Martin Dado nedávno navštívil Svätú Zem. Porozprávali 
sme sa s ním o zážitkoch z cesty i o prichádzajúcich Vianociach. 

Aké duchovné bohatstvo ste pri-
niesli pre nás - svoje ovečky 
z návštevy Svätej Zeme? 
Priznám sa, že nenesiem žiadne bo-
hatstvo. Na každé sväté miesto 
vstupujem ako pútnik a kajúcnik. 
Toto je jediné bohatstvo, ktoré 
mám a ktoré mi pomáha, aby som 
nezabudol, kto som a kam idem. Ale 
nezabudol som v modlitbe myslieť 
na svojich veriacich. Vy ste moje 
bohatstvo. 
 
Čo najviac zapôsobilo na vás v ro-
disku Kráľa kráľov a vôbec na 
miestach, kde žil, vyrastal a pôso-
bil Ježiš? 
Miesto božieho hrobu a umučenia 
Pána. Dnes je to pod strechou jed-
nej baziliky. Vo všeobecnosti asi 
nikde na svete nie je možné tak 
intenzívne prežívať rozdelenie kres-
ťanov, ako práve na týchto svätých 
miestach. Bol to pre mňa šok. Hád-
ky o sväté miesta medzi kresťanmi? 
To je absurdnosť. Musel som sa po-
nad to všetko preniesť, aby som 
hlbšie vnímal skutočnosť, po ktorej 
som túžil a ktorú som tak úpenlivo 
hľadal. Našiel som ju až v zapad-
nutej kaplnke, ktorá bola vybudova-
ná z cisterny. Rimania do nej hádza-
li odpad z popraviska a bol tam aj 
nájdený Pánov kríž – tiež sa nachá-
dza práve v spomínanej bazilike. Ja 
som tam našiel ticho a priestor na 
počúvanie. Bol to hlboký zážitok. 
Myslím, že som sa v tej chvíli dotý-
kal Pána reálnejšie, ako keď som 
kládol ruku na miesto narodenia 
alebo na miesto, kde ležal Pán 
v hrobe. 
 

Chudobný Betlehem, pole pastie-
rov, jaskyňa-maštaľka sú nerozluč-
ne späté s narodením malého Die-
ťaťa Ježiš. Tiež nehostinnosť kra-
ja a predsa sa tam zrodila Láska. 
Čo tým chcel Boh povedať aj pre 
dnešný svet? 
Ťažko odpovedať na túto otázku, 
nerád by som si totiž privlastnil 
funkciu hovorcu dobrého Boha. Keď 
si ale vybavujem obraz jaslí a pole 
pastierov, spomínam si na jeden 
príbeh od Bruna Ferrera. V tom prí-
behu sa píše o istom Indovi, ktorý 
prišiel na návštevu svojho priateľa, 
ktorý býval vo veľkom rušnom mes-
te. Keď ho jeho taliansky priateľ 
sprevádzal po rušných uliciach mes-
ta, Ind započul spev svrčka: „Tu 
niekde blízko spieva svrček,“ pre-
svedčivo pokračoval Ind. 
„Mýliš sa,“ odpovedal Milánčan. „Ja 
počujem len mestský hrmot. A po-
tom, kde by sa tu v meste nabrali 
svrčky?“ 
„Nemýlim sa. Počujem tu svrčka,“ 
trval mudrc na svojom a odhodlane 
začal hľadať v lístí neduživých kríč-
kov. Po chvíli ukázal skeptickému 
priateľovi nádherného svrčka - spe-
váka, ktorý sa skrýval a mumral, že 
ho vyrušujú v jeho koncertovaní. 
„Videl si, že to bol svrček?“ pýtal sa 
Ind. 
„Máš pravdu,“ pripustil Milánčan. 
„Vy Indovia máte lepší sluch ako 
my, bieli.“ 
„Teraz sa mýliš ty,“ usmial sa mu-
drc. „Dávaj pozor…“ Vytiahol z 
vrecka drobnú mincu a akoby nič, 
pustil ju na chodník. Na ten cveng 
sa hneď obrátilo päť - šesť ľudí. 
„Všimol si si?“ podotkol Ind. Táto 
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Svetlo Chiary Luce 
Blahoslavená Chiara Luce Badanová 

Chiara Badanová sa narodila 29. 
októbra 1971 v talianskom meste 
Sassello ako jediné dieťa Ruggera 
a Marie Teresy Badanovcov. Jej na-
rodeniu predchádzalo dlhých desať 
rokov modlitieb a prosieb, ktoré 
Boh napokon vypočul. 

Hnutie Fokoláre 
Keď mala Chiara 9 rokov, spolu 
s rodičmi spoznala hnutie Fokoláre. 
Jej život sa odvtedy výrazne zmenil. 
Vždy bola milá, priateľská, ochotná 
pomôcť, teraz však objavila i inú 
túžbu: „Pocítila som, že nie som 
autentickou kresťankou, pretože 
neprežívam evanjelium do hĺbky. 
Nechcem a nemôžem zostať analfa-
betom, čo sa týka tak podivuhodnej 
zvesti.“ 
 
Chiara mala veľa priateľov, 
s ktorými trávila množstvo času. 
O Ježišovi príliš nehovorila, skôr sa 
snažila, aby ho ľudia objavili v jej 
živote. Túžila byť lekárkou. Mala 
rada šport, hrávala tenis, chodila 
plávať. Práve pri hre tenisu sa obja-
vili prvé príznaky jej zákernej cho-
roby. Rameno ju rozbolelo tak, že 
už pomaly nemohla raketu udržať 
v ruke. 

Luce (Svetlo) nebolo jej vlastné meno. Dala jej ho zakladateľka hnutia 
Fokoláre (laické cirkevné hnutie založené v Taliansku), Chiara Lubicho-
vá. „Luce“ totiž napriek zákernej chorobe neustále vyžarovala svetlo. 
Ako to robila? Jednoducho. Radovala neustále sa zo života v Bohu.  

drobná minca zazvonila slabšie ako 
trilkovanie svrčka. A vidíš, koľko 
bielych to predsa počulo.“ 
 
Je teda otázne, ako silný by mal byť 
príchod Boha, ak v srdci človeka 
vládne citlivosť na iné veci. Stačili 
by trúby z Jericha? Alebo oheň 
a síra? Keď nestačili zmŕtvychvstalí, 
pukanie skál a roztrhnutie chrámo-
vej opony pri ukrižovaní Pána? Mys-
lím si, že Boh chcel prísť tak jedno-
ducho preto, aby sa ho nebáli aj tí 
najbiednejší a aj preto, aby si ho 

nechceli „sprivatizovať“ tí, čo sa 
cítia silní a bohatí. Takto ho môžu 
nájsť všetci, ktorí po ňom pravdivo 
túžia. 
 
 Za úprimné slová ďakuje  
 Anka G. Vavrová 
 
Požehnané Vianoce plné pokoja 
Betlehemského dieťaťa i nádeje 
z objatia jeho Lásky pánu dekano-
vi i obom našim kaplánom vypro-
suje redakcia. 



 
Zo života svätých
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Diagnóza – rakovina 
Sedemnásťročnej Chiare diagnosti-
kovali rakovinu kostí. Hneď od za-
čiatku bolo jasné, že hrá viac–menej 
prehratý boj. Ona túto správu prija-
la s pokorou: „Než zašla domov, 
bolo na nej vidieť, že je duchom 
neprítomná,“ hovorí jej mama. 
„Keď som sa jej potom chcela spý-
tať, ako všetko prebehlo, povedala 
mi: „Teraz nie, teraz o tom neho-
vor!“ a vrhla sa na posteľ so zavre-
tými očami. Zostala tak asi 25 mi-
nút. Bola to jej bitka. Potom sa 
zodvihla, usmiala sa na mňa a pove-
dala: „Už môžeš hovoriť.“ Znovu 
povedala svoje áno a už nikdy toto 
svoje rozhodnutie nezmenila.“ 
 
Večný úsmev 
Napriek ťažkej liečbe, početným 
chemoterapiám, následnej strate 
vlasov a ochrnutiu, Chiara nepresta-
la vyžarovať svetlo. Mnohí ju pri-
chádzali povzbudiť - a sami odchá-
dzali povzbudení.  
 
Chiara sa tešila na stretnutie so svo-
jím Ženíchom. Sama si vybrala číta-
nia, žalm i piesne na pohrebnú om-
šu a želala si byť pochovaná 
v svadobných šatách. Svojej mame 
povedala: „Keď ma budeš, mamič-
ka, pripravovať na pohreb, musíš si 
stále hovoriť: „Teraz vidí Chiara 
Luce Ježiša.“ Jej posledné slová 
zneli: „Čau mama. Buď šťastná, 
lebo ja som.“ 

 
Stretnutie s Pánom 
Okamih smrti nadišiel 7. októbra 
1990. Chiara nemala ešte ani 19 
rokov. Beatifikovaná bola v septem-
bri 2010. Obaja rodičia sa tejto 
slávnosti zúčastnili. „Prežívali sme 
tie dva roky choroby v atmosfére, 
ktorá sa nedá vyjadriť. Boli to naj-
požehnanejšie roky nášho života. 
Mali sme toľko bolestí, ona i my, 
ale vnímali sme ich len akoby z lie-
tadla,“ povedal po slávnosti Chiarin 
otec Ruggero.  
 
Autentický život mladej tínedžerky 
v tričku a rifliach, ktorá nemala 
problém športovať či vybrať sa do 
baru so svojimi priateľmi, no záro-
veň byť blízko Bohu, nám ukazuje, 
že svätosť sa dá žiť i v dnešnej do-
be. Dokonca veľmi príťažlivo.  
 
 

Pripravila: Petra Humajová 
(Životopisné údaje: www.upac.sk, 

http://www.postoy.sk/
svata_tinedzerka)  

12. december 2010  – 3. adventná nedeľa 
Č1 - Upevňujte ruky sklesnuté, posilňujte podlomené kolená! Iz 35,1-6a.10  
R - Príď, Pane, príď a zachráň nás.      Ž 146,7-10 
Č2 - Buďte teda, bratia, trpezliví až do Pánovho príchodu.  Jak  5,7-10 
Ev - „Choďte a oznámte Jánovi , čo počujete a čo vidíte: Slepí vidia, chro-
mí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným 
sa hlása evanjelium.“        Mt 11,2-11 

Liturgické okienko 
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19. december 2010  – 4. adventná nedeľa 
Č1 - Hľa, Panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!  Iz 7, 10-14 
R - Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy.    Ž 24,1-6 
Č2 - Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.  
         Rim 1, 1-7 
Ev - To všetko  sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: Hľa, 
panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade zname-
ná: Boh s nami.“ Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov an-
jel, a prijal svoju manželku. Ale nepoznal ju, kým neporodila syna a dal mu 
meno Ježiš.         Mt 1, 18-24 
 
25. december 2010  – Narodenie Pána – sobota – 9. prikázaný sviatok 
Č1 - Povedzte dcére Siona: „Hľa, prichádza tvoja spása. Jeho odmena je 
s nim a jeho odplata pred nim.“     Iz 62,11-12 
R - Dnes zažiari nad nami svetlo, lebo sa nám narodil Pán.  Ž 97, 1-12 
Č2 - Spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svoj-
ho milosrdenstva.        Tit 3, 4-7 
Ev  -  Keď anjeli odišli od nich do neba, pastieri si povedali: „Poďme teda 
do Betlehema a pozrime, čo sa stalo, ako nám oznámil Pán.“   Lk 2, 15-20 
 
26. december 2010  – Svätej rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa 
Č1 - Synu, zastaň sa v starobe svojho otca a nezarmucuj ho, kým žije.  
         Sir 3,3-7.14 
R - Blažení všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho cestách.  Ž 128,1-5 
Č2 - Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo je to milé Pánovi!  
         Kol 3, 12-21  
Ev - ...Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: 
„Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, 
kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“ 
On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta.  
         Mt 2, 13-15.19 
 

Pripravila A. Karaková 

Poďakovanie 
 
Ďakujem všetkým priateľom, príbuzným a známym, ktorí prišli odprevadiť 
môjho zosnulého manžela Františka Tabačka dňa 16. novembra 2010 na 
poslednej ceste a zúčastnili sa zádušnej svätej omše.  
Zo srdca ďakujem pánovi dekanovi, pátrom i kaplánom, ktorí s láskou pri-
stupovali k chorému a prinášali mu sviatostného Krista. Vďaka za modlitby 
a slová povzbudenia pri rozlúčke, kde sme sa navzájom uistili a zjednotili v 
nádeji, že sa raz všetci stretneme v nebeskej sláve u Boha vo večnosti. 
Zároveň ďakujem obvodnej lekárke, sestričke, lekárom a ošetrovateľskému 
personálu na neurologickom  a chirurgickom oddelení v Bojnickej nemocni-
ci za obetavý a ľudský prístup k chorému.  

S úctou manželka Margita s rodinou 



Vianočná súťaž pre deti 

Milé deti, v redakcii Bartolomeja sme pre vás v spolupráci s hračkárstvom  
Malý princ pripravili vianočnú súťaž o pekné ceny. Ak ich chcete vyhrať,  

stačí, keď vymaľujete obrázok a prinesiete ho na detskú svätú omšu  
v nedeľu 26. decembra 2010 o 10:30 do Farského kostola  

sv. Bartolomeja v Prievidzi. Nezabudnite sa podpísať. 
 

Zároveň máme ponuku aj pre rodičov a všetkých ostatných.  
Ak si prídete nakúpiť do novootvorenej predajne Malý princ  
na Námestí slobody č. 13 kedykoľvek do 23. decembra 2010  

a budete mať so sebou decembrové číslo časopisu Bartolomej,  
môžete svojim deťom nakúpiť tovar so zľavou 13 percent.  

Zľava sa nevzťahuje na tovar, ktorý už je v inej akcii.  
S každým časopisom je možné zľavu získať len raz. 
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Farská kronika 
od 26. októbra 2010 
do 25. novembra 2010 

Mária Gabovičová, 61 r. 
Ing Mária Samsonová, 71 r. 
Marta Brunnerová, 60 r. 
Mária Pauerová, 84 r. 
Gizela Báleková, 70 r. 
František Tabaček, 79 r. 
Milan Mjartan, 70 r. 
Jozef Siemer, 60 r. 
Maroš Šmátrala, 37 r. 

Vanesa Havírová 
Alexej Adamec 
Martin Kotrík 
Radoslav Líška 
Romana Pekárová 
Liliana Sokolová 
Adriana Csemerová 
Vanesa Lisá 
Adrián - Michal Marko 
Jakub Helbich 
Terézia Vojteková 
Sebastián Néma 
René Geier 

Do farského spoločenstva sme 
sviatosťou krstu prijali: 

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

Karol Žitňanský a Jarmila Chovancová 
Mgr. Róbert Kozár a Bc. Lucia Belanová 
Patrik Vanek a Martina Jančiová 
Jozef Halaška a Michaela Cagáňová 
Juraj Plachý a Edyta Styczyňská 

Blahoželáme k prijatiu  
sviatosti manželstva: 



 

Farský kostol 
Sv. Bartolomeja 

(Prievidza-
mesto) 

Nanebovzatia  
Panny Márie 
(mariánsky  

na cintoríne) 

Najsvätejšej 
Trojice 
(kláštor  

piaristov) 

Sv. Terézie 
z Lisieux,  

učiteľky Cirkvi 
(Zapotôčky) 

Piatok 
24. 12. 2010 
Štedrý deň 

6:00 
16:00 vigília 

24:00 polnočná 
24:00 polnočná 

6:45 
16:00 vigília 

24: 00 polnočná 

16:00 vigília 
24:00 polnočná 

Sobota 
25. 12. 2010 
Narodenie Pána 

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

9:00 
6:45 
9:30 
11:00 

8:00 
10:00 
18:30 

Nedeľa 
26. 12. 2010 
Sv. Rodiny 
(obnova manžel-
ských sľubov) 

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

9:00 
6:45 
9:30 
11:00 

8:00 
10:00 
18:30 

Piatok 
31.12. 2010 

6:00 
16:00 

s pobožnosťou 
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 

Sobota 
1. 1. 2011 
Bohorodičky 
Panny Márie 
Slávnosť 

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

9:00 
6:45 
9:30 
11:00 

8:00 
10:00 
18:30 

Nedeľa 
2. 1. 2011 
  
Štvrtok 
6. 1. 2011 
Zjavenie Pána 
  
Nedeľa 
9. 1. 2011 
Krst 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 2010/11 v Prievidzi 
Rozpis svätých omší a ostatného programu 



21 rokov náboženskej slobody 
21. november 2010, Farský kostol sv. Bartolomeja 

Deň otvorených dverí na piaristickej škole (27. november 2010) 
Návšteva biskupa Mikuláša vo farskom kostole (5. december 2010) 


