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Posolstvo
Svätého Otca Benedikta XVI.
k 15. svetovému dňu chorých
Milí bratia a sestry,
11. februára 2007, v deň, keď Cirkev
slávi liturgickú spomienku Panny Márie Lurdskej, sa bude v Soule v Kórei
sláviť 15. svetový deň chorých. Uskutoční sa tam niekoľko mítingov, konferencií, pastoračných stretnutí a liturgických slávení za účasti predstaviteľov
Cirkvi v Kórei, zdravotníckych zamestnancov, chorých a ich rodín. Cirkev sa
opäť zahľadí na trpiacich, pričom svoju pozornosť upriami na nevyliečiteľne
chorých, z ktorých mnohí zomierajú
v dôsledku svojej choroby v terminálnom štádiu. Nachádzame ich na každom kontinente, najmä na miestach,
kde chudoba a rôzne ťažkosti zapríčiňujú biedu a nesmiernu bolesť. Uvedomujúc si ich trápenia, chcem byť aspoň
v duchu prítomný na tomto slávení
Svetového dňa chorých, v spojení
s tými, ktorí sa stretnú, aby diskutovali
o neutešenej situácii nevyliečiteľne
chorých v našom svete a povzbudili
kresťanské komunity v ich úsilí vydávať svedectvo o Pánovej nežnej láske
a milosrdenstve.
Keď je človek chorý, nevyhnutne to so
sebou prináša okamih krízy spojený
s vážnym zamyslením sa nad vlastnou
situáciou. Pokrok v medicínskych vedách nám často ponúka prostriedky

potrebné na to, aby sa jeho stav, aspoň
pokiaľ ide o fyzickú stránku, dal zvládnuť. No ľudský život má svoje vnútorné limity a skôr či neskôr skončí smrťou. To je skúsenosť, ku ktorej je povolaná každá ľudská bytosť a na ktorú
musí byť pripravená. Napriek pokroku
vo vede nie je možné nájsť liek na každú chorobu, a preto sa v nemocniciach,
hospicoch i príbytkoch celého sveta
stretávame s utrpením mnohých našich
nevyliečiteľne chorých bratov a sestier,
ktorí sú často v terminálnom štádiu
svojej choroby. Navyše mnoho miliónov ľudí vo svete žije stále v nezdravých podmienkach, pričom nemajú
prístup k veľmi potrebným zdravotníckym zdrojom – často tým najzákladnejším – v dôsledku čoho sa veľmi zvýšil
počet tých, ktorí sú považovaní za nevyliečiteľne chorých.
Cirkev chce tým, ktorí sú nevyliečiteľne chorí alebo sa nachádzajú v terminálnom štádiu svojej choroby, pomôcť,
a to nabádaním k spravodlivej sociálnej
politike, ktorá môže prispieť k odstráneniu príčin mnohých chorôb, ako aj
naliehavým dožadovaním sa lepšej starostlivosti o umierajúcich a o tých, pre
ktorých je medicínska pomoc nedostupná. Treba podporovať politiku
schopnú vytvárať predpoklady na to,
aby ľudia mohli znášať nevyliečiteľné
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choroby a čeliť smrti v dôstojných podmienkach. V tejto súvislosti je nutné
ešte raz zdôrazniť potrebu vytvorenia
viacerých centier paliatívnej starostlivosti, ktoré ponúkajú chorým celkovú
starostlivosť, poskytujúc im ľudskú
pomoc i duchovné sprevádzanie, ktoré
potrebujú.
To je právo prináležiace každej ľudskej
bytosti, ktoré sa všetci musíme snažiť
hájiť. Rád by som povzbudil tých, ktorí
sa denne usilujú o to, aby sa nevyliečiteľne chorým a ľuďom v terminálnom
štádiu choroby dostalo primeranej
a láskyplnej pomoci. Cirkev, nasledujúc príklad milosrdného Samaritána,
vždy preukazovala chorým mimoriadnu starostlivosť. Prostredníctvom svojich jednotlivých členov a inštitúcií aj
naďalej stojí po boku trpiacich a umierajúcich, usilujúc sa chrániť ich dôstojnosť v týchto dôležitých momentoch
ľudskej existencie. Mnohé takéto osoby
– zdravotnícky personál, pastorační
pracovníci a dobrovoľníci – a inštitúcie
po celom svete, neúnavne slúžia chorým v nemocniciach a na oddeleniach
paliatívnej starostlivosti, na uliciach
miest, v rámci domácej starostlivosti
alebo vo farnostiach.
Teraz sa obraciam na Vás drahí bratia
a sestry, ktorí trpíte nevyliečiteľnými
chorobami a nachádzate sa v terminálnej fáze svojho ochorenia. Povzbudzujem Vás, aby ste rozjímali nad utrpením ukrižovaného Krista, a aby ste sa
v jednote s ním s absolútnou dôverou
obrátili k Otcovi, veď v jeho rukách je
celý život, a najmä ten Váš. Vedzte, že
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Vaše trápenia v spojení s Kristovými sa
môžu ukázať ako veľmi plodné pre
potreby Cirkvi a sveta. Prosím Pána,
aby posilnil Vašu vieru v jeho lásku,
najmä v skúškach, ktorým ste práve
vystavení. Dúfam, že kdekoľvek ste,
vždy nájdete duchovné povzbudenie
a silu potrebnú na oživenie Vašej viery,
aby ste sa dostali k bližšie k Otcovi
života. Cirkev Vám chce prostredníctvom svojich kňazov a pastoračných
spolupracovníkov pomáhať a stáť po
Vašom boku, pomáhajúc Vám v núdzi
a sprítomňujúc tak láskyplné Kristovo
milosrdenstvo voči tým, ktorí trpia.
Nakoniec prosím všetky cirkevné spoločenstvá v celom svete, a najmä tie,
ktoré sa venujú službe chorým, aby
s pomocou Márie, Uzdravenia chorých,
vydávali účinné svedectvo o láskavej
starostlivosti Boha, nášho Otca. Nech
Preblahoslavená Panna Mária, naša
Matka, dá útechu chorým a posilňuje
tých, ktorí ako milosrdní samaritáni
venujú svoj život liečeniu fyzických
a duchovných zranení trpiacich. Spojený s vami v myšlienkach a v modlitbe,
zo srdca vám zasielam svoje apoštolské
požehnanie ako prísľub sily a pokoja
v Pánovi.
Vo Vatikáne 8. decembra 2006
BENEDIKT XVI.
Text a foto: www.kbs.sk
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Prezvoň ma, čakám

Určite vám dobre padne, keď vás niekto
prezvoní - krátko nechá zazvoniť váš telefón a zloží. Je to vlastne vyjadrením toho,
že dotyčný človek na vás myslí, že sa o vás
zaujíma. A určite za normálne pokladáte to,
keď odzvoníte späť - vyjadríte tým vďaku.
Ja osobne som tomuto spôsobu dlho nemohol prísť na chuť. Možno až dovtedy, kým
ma diaľka oddelila od mojich blízkych
a známych, až vtedy som si to nejako hlbšie uvedomil.
Odvtedy to robím častejšie. Aj dnes som
prezváňal niektorých mojich blízkych
a veľmi dobre mi padlo, keď mi odzvonili... A vtedy ma napadla jedna myšlienka:
„Pane, keby si mi aj ty tak odzvonil, keď ťa
prezvoním. Keby si mi aj ty tak jasne
a zreteľne odpovedal.“ Ale hneď som sa
zháčil a uvedomil som si, že Boh nás
„prezváňa“ takmer neustále, len si to akosi
nevieme všimnúť. Alebo nechceme?
Mozaika sveta a nášho života sa skladá
z jednoduchých a malých farebných kamienkov... A ON každému z nás hovorí:
„Vidíš to slnko? To je pre teba. Pozri na tú
modrú oblohu - tá je tu pre teba. Si zdravý?
Veď to je môj dar. Môžeš sa nadýchnuť?
Ten vzduch je tu pre teba. A čo tie kvety?
Všetky sú pre teba. Keď si vychutnávaš
dobrý čaj - ten je odo mňa. Aj keď cítiš
rôzne ťažkosti a kríže, aj tie sú tu odo mňa,

aby si v tých nespočetných radostiach na
mňa nezabudol. Ja ťa prezváňam neustále,
ale ty mi akosi neodzváňaš. Akosi na mňa
zabúdaš... Prečo? Už ma nepoznáš? Srdce
si si zahádzal všetkým možným. Hovoríš,
že si na dne a preto sa ti už ani modliť
nechce. Nevidíš zmysel v prekonávaní prekážok...
Hovoríš, že aj tak sa neoplatí byť dobrým,
lebo si to nikto aj tak necení. Nikto si to
nevšimne... Padáš a je ti tak dobre? Máš
o mňa vôbec záujem...? Ja ti poviem kde
je chyba - stratil si svoj cieľ... Zabudol si.
Prestal si sa o mňa zaujímať a tak si ochladol. A ty sa čuduješ, že sa ti nedarí v modlitbe? Veď si zabudol na Prameň. Snažíš sa
o niečo, ale len svojimi silami – bezo mňa
sa ti to nepodarí. Každým hriechom staviaš
vysoký a hrubý múr, ktorý sám nedokážeš
ani preraziť, ani preliezť. Ale ja ťa nenechám ako sirotu a pomôžem ti.
No jedno záleží na tebe - musíš chcieť,
lebo „ja stojím pri dverách a klopem, ale
vojdem len k tomu, kto mi otvorí.“ Je to na
tebe.
Text: Roman Effenberger
Foto: internet
prebraté z blogu, upravené
http://effenberger.blog.sme.sk/
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DNES NA SLOVÍČKO s Mgr. Karolom Vlčkom,
dobrovoľníkom z Diecézneho centra mládeže Maják na Španej Doline

Nenechajte hlas srdca bez odozvy
Mnohí z vás ho poznajú ako známu tvár z farského kostola. Možno vám niekedy nabehla husia koža, keď ste ho stretli v tričku
s krátkym rukávom alebo v sandáloch v čase, keď ste už zamýšľali vymeniť jesenné oblečenie za zimné. Karol sa narodil ako prvé
dieťa svojich rodičov v roku 1982. V tom čase bývali ešte
v Bratislave. Neskôr k nim pribudol syn Alojz a presťahovali sa
do Prievidze. Žili ako kresťanská rodina, ktorá sa v čase totality
nehanbila za vyznávanie svojej viery. Následky Karol pocítil
hneď v prvých ročníkoch základnej školy. Povzbudenie
k vytrvalosti vo viere čerpal najmä od svojich obetavých rodičov Viliama a Magdalény.
Už v detstve sa začal aktívne zapájať do života farnosti - ako miništrant, skaut, neskôr
ako animátor birmovancov a spevák na mládežníckych omšiach. Nikdy nechýbal tam,
kde bolo treba priložiť ruku k dielu. Jeho cesta za vzdelaním po základnej škole pokračovala na SOU stavebnom v Prievidzi, kde sa vyučil za operátora stavebnej výroby
s maturitou. Práve v období ukončenia školy Karolovu rodinu zasiahla smutná udalosť jeho mama podľahla v boji s rakovinou. Karol sa rozhodol pokračovať v štúdiu - najprv
na ekonomickej nadstavbe v Bratislave a o dva roky neskôr na Katolíckej univerzite
v Ružomberku. Vybral si na muža pomerne nezvyčajný odbor - učiteľstvo pre 1. stupeň
ZŠ. Svoje štúdium si rozšíril aj o katolícku teológiu a v júni 2006 ho úspešne ukončil.
Od leta minulého roka pracuje v Diecéznom centre mládeže (DCM) na Španej Doline.
Karol, si dlhoročným skautom. Ako
ovplyvnil skauting tvoj život?
Skauting v mojom živote zohral veľmi
dôležitú úlohu. Na základnej škole som sa
ocitol z politických dôvodov v pozícii outsidera. Nechcel som sa stať „iskričkou“,
a tak deti v triede dostali odporúčanie, aby
sa so mnou nekamarátili. Až skauting mi
od druhej triedy ponúkol príležitosť začleniť sa do skupiny vrstovníkov. Teraz
s odstupom času vnímam, že skauting veľmi pomáha rozvíjať vo svojich
členoch zdravú priebojnosť, uvedomiť si
svoje limity, ale nezastaviť sa ani pri prekážkach a ich prekonávaní. Prirodzený

a rovnovážny vzťah k prírode je len jedným z mnohých prínosov. Ak sa skauting
žije poctivo, rozvíja harmonicky aj duchovnú rovinu teenagera. Myslím, že aj
skautingu vďačím za to, že som sa napriek
horšiemu prospechu na základnej škole
nakoniec dostal na vysokú školu a úspešne
ju ukončil.
Mal si v živote nejaké vzory?
V živote som mal niekoľko vzorov. Jedným z nich bol určite Ján Pavol II. Neustále je pre mňa symbolom toho, že človek
môže úspešne plávať proti prúdu všeobecnej mienky, ak uverí, že proti prúdu dospe-
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je k pravdivosti života. Vlastne aj moje
krstné meno mi rodičia vybrali podľa tohto
veľkého pápeža. Iné vzory som mal v mojom bezprostrednom okolí. Takými boli
napríklad Dušan Daniš - niekdajší kapitán
miništrantov, Jozef Franek - radca a neskôr
vodca skautov, v škole to bolo niekoľko
učiteliek. Na vysokej škole som obdivoval predovšetkým skromne
premýšľajúcich profesorov,
ktorí študentov nenútili
bifľovať sa, ale učili
ich vytvárať si na odbornú
problematiku vlastný názor. Z množstva pedagógov
spomeniem aspoň niektorých: ThDr. Róberta Sarku,
PhD., ThDr. Janu Móricovú, PhD. a prof. ThDr. Jána
Dudu, PhD.

2/2007

ukrýva hlúpe alebo bezduché slová. Takáto
pieseň je potom pre mňa bezcenná.
Povedz nám niečo o svojej ceste, ktorá
ťa priviedla do DCM.
Môj život bol s Diecéznym centrom mládeže v uplynulých rokoch úzko spojený. Absolvoval som tu animátorskú školu, stal
som sa členom misijného
tímu a tiež som zastupoval
prievidzský dekanát v Rade
laikov Banskobystrickej
diecézy. Po skončení vysokej školy som sa rozhodol
venovať rok svojho života
dobrovoľníckej službe
a práci s mládežou. Cítil
som, že cez DCM som veľmi veľa dostal, najmä na
an i má t or skom kur z e,
a preto bolo mojou veľkou
túžbou vrátiť sa sem.
Chcem to, čo som načerpal,
odovzdávať ďalej.

Ako podľa teba ovplyvňuje hudba mladého človeka?
Hudba hýbe mladými ľuďmi. Ani ja som sa nevyhol
Skús nám povedať trochu
jej čaru. Absolvoval som
viac o DCM a o jeho činKarol ako černoch
základnú umeleckú školu nosti.
pred detským maškarným
V centre žije malá štvorodbor akordeón. Neskôr
plesom v Prievidzi.
členná komunita (dvaja
som sa začal učiť hrať na
ďalšie hudobné nástroje - gitara, ústne har- chlapci a dve dievčatá) – tzv. tím. Spolu
moniky… Žiaľ, nebol som dostatočne tr- s kňazom (otcom Andrejom Darmom) mápezlivý a možno mi chýba aj potrebný ta- me na starosti chod centra a všetkých aktilent. Avšak napriek tomu, že utekám z ryt- vít, ktoré počas celého roka mladým ľumu a nepočujem väčšinu falošných tónov, ďom ponúkame. Sú to animátorské školy,
chvíľa s gitarou v kaplnke je pre mňa jed- duchovné obnovy, športové, turistické,
ným z najkrajších spôsobov modlitby. Me- dramaticko-výtvarnícke víkendy… Organidzi moje obľúbené hudobné žánre patrí zujeme aj niekoľko celodiecéznych akcií,
najmä klasika a jemnejšia hudba. Mám rád, ako sú Kvetný víkend (diecézne stretnutie
keď má hudba vnútornú myšlienku. Preto mládeže s otcami biskupmi) alebo Diecézsom mal vždy rád piesne Karla Kryla. Keď ny ples. Naše centrum zároveň slúži ako
počúvam hudbu, snažím sa vnímať aj text. centrum prijatia pre každého, kto sa ho
Často mi to pomáha hodnotnejšie ju prežiť. rozhodne navštíviť a chce tu prežiť čas
Niekedy však zistím, že pekná melódia oddychu, práce, spoznávania Boha v spoločenstve i v modlitbe. Tento dom chce byť
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živou dušou prijatia a stále viac si uvedomujem, že sa mu to aj vďaka našej snahe
darí.
Ako vyzerá bežný deň v centre?
Život nás „tímakov“ (teda tých, ktorí tu
pracujeme v jednom tíme) v mnohom pripomína život rehoľnej komunity. Ráno
vstávame zvyčajne o 7:00, máme spoločnú
svätú omšu a ranné chvály. Vždy ráno si
zvolíme „Slovo na deň“ - citát zo Svätého
písma alebo nejakú myšlienku, ktorú sa
potom snažíme žiť a meditovať počas celého dňa. Po raňajkách sa každý venuje svojej práci. Teraz cez zimu sú to aj také praktické veci ako kúrenie… Pred zimou sme
zase už niekoľko mesiacov pripravovali
drevo na kúrenie. Sú z nás hotoví drevorubači. Pri práci používame motorovú pílu
a cirkulár, musíme byť pozorní. Ku každodennej práci patrí aj starosť o varenie
a kuchyňu, zvlášť keď do centra príde väčšia skupina ľudí. Tu v centre treba chlapskú
aj ženskú ruku. Sme si zároveň spolupracovníkmi i rodinou. Pri večernej modlitbe
sa navzájom zdôverujeme, ako a v čom sa
nám darilo alebo nedarilo uskutočňovať
Slovo na deň. Spať chodíme obvykle
o 23:00, ale občas povinnosti človeka donútia byť hore aj dlho do noci.
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Ako prežívaš svoju službu v DCM?
Musím priznať, že pracovať tu v DCM
bolo mojím snom. Každý deň zažívam, že
človek v tejto službe nielen dáva, ale aj
veľa dostáva. A cítim, že o čo viac sa človek do tejto služby vloží, o to viac sa mu
vráti späť. Treba však byť otvorený pre
Boží hlas, pre ochotu žiť spoločenstvo
a treba mať vôľu nechať sa okresávať. To
je jedna z podmienok prijatia do tímu.
Je niečo, čo ti pri službe dobrovoľníka
v centre chýba?
Možno to bude znieť zvláštne, ale chýba mi
škola, štúdium. Závidím všetkým študentom, hlavne tým na vysokých školách.
Rovnako semestre, ako aj skúškové obdobia. Tiež už nemám toľko času na čítanie.
Si povestný knihomoľ, kto je tvoj najobľúbenejší autor?
Ťažko povedať. Rád som čítal poéziu aj
prózu. Ak sa mi kniha od určitého autora
zapáčila, snažil som sa zohnať aj ďalšie
jeho diela. Knihy som si kupoval najmä
v antikvariátoch. Rád som navštevoval
obrovský antikvariát v Leopoldove. Môj
brat často nechápal, načo ešte kopím tie
štósy kníh, keď ich už mám toľko...
Čo by si odkázal čitateľom časopisu Bartolomej?
Pre všetkých mladých chcem ešte raz zopakovať: Diecézne centrum mládeže je domom prijatia a dvere má neustále otvorené.
Čakáme tu aj na vás. A všetkých čitateľov
by som chcel pozvať do života služby: započúvajte sa do hĺbky svojho srdca. Určite
tam začujete volanie k tomu, aby ste vyšli
zo seba a rozdali sa druhým. Nenechajte
tento hlas srdca bez odozvy.

Príprava dreva na kúrenie - denná rutina.
Od januára má Karol konečne aj pomocníka,
nového dobrovoľníka Mira z Bojníc.

Za rozhovor ďakuje: Juraj Bubnáš
Foto: archív DCM a redakcie
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Diecézne centrum mládeže Maják
Dé-cé-em-ko v Španej Doline je miesto, kde človek spozná veľa priateľov, zažije veľa zábavy, spozná samého seba, učí sa žiť s Bohom. Na
podujatia pre mladých, ktoré tu prebiehajú, sú pozvaní všetci. Alebo
môžete prísť „len tak“, keď chcete načerpať, oddýchnuť si a zároveň
prežiť hlboké spoločenstvo s Bohom.
Príbeh DCM na Španej Doline
Budovu starej fary na Španej Doline určil
otec biskup Mons. Rudolf Baláž za miesto,
kde má vzniknúť diecézne centrum mládeže. Málokto si ešte pamätá, ako vtedy fara
vyzerala. Bola to stará nevyužitá budova,
chladná a ošarpaná. Už vtedy však bola
symbolom prijatia pre mladých ľudí, ktorí
sa tam stretávali najmä na animátorských
kurzoch.
Po niekoľko rokov trvajúcej rekonštrukcii
sa budova úplne zmenila. Projekt z nej vytvoril vhodné miesto pre vznik skutočného
centra pre mladých, ktoré má priestor na
uskutočnenie všetkých svojich funkcií.
Dňa 23. novembra 2002 bolo centrum oficiálne otvorené. Odvtedy je v ňom k dispozícii kňaz pre mládež Banskobystrickej
diecézy Mgr. Andrej Darmo a tím dobrovoľníkov, zvyčajne 2 dievčatá a 2 chlapci.
Centrum prijatia
Tím dobrovoľníkov spolu s kňazom vytvárajú centrum prijatia pre každého mladého
človeka, ktorý DCM Maják navštívi. Môžu
sa prihlásiť skupiny mladých ľudí, ktoré
chcú spoznať živého Boha v spoločenstve.
Tiež sú sem pozvaní aj mladí, ktorí sa cítia
opustení. Môžu prísť a zažiť spoločenstvo
s inými ľuďmi, ktorí tam práve vtedy budú.
Kedykoľvek to niekto potrebuje, v centre je
srdečne vítaný.

Centrum je umiestnené v malebnej dedinke
na úpätí hôr. Táto atmosféra pomáha aspoň
na chvíľu hodiť za seba všetky starosti
a zamyslieť sa nad životom, či užívať si
jednoducho iba radosť z mladosti. DCM
nie je v každej diecéze a mnohí naši priatelia z iných diecéz, ktorí občas zavítajú na
Španiu Dolinu, priznávajú, že nám naše
dobre fungujúce centrum závidia. Ďakujeme našim biskupom, že sa o nás starajú.
Ako sa tam dostať?
Obec Špania Dolina leží na okraji Nízkych
Tatier. Z Banskej Bystrice treba ísť po
hlavnej ceste smerom na Ružomberok.
Keď prejdeme cez obec Jakub a okolo
pumpy Slovnaft, treba odbočiť doprava na
odbočku a prejsť cez podjazd. Cestička
stúpa od hlavnej cesty po serpentínach až
na námestie v Španej Doline. Z centra Banskej Bystrice je to do DCM približne 12
kilometrov.
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Podujatia v DCM
Počas celého roka sú k dispozícii mnohé
aktivity rôzneho zamerania. Ponuka je
široká a každý si z nej určite vyberie:
Tematické a tvorivé víkendy sú určené
pre mladých ľudí, ktorí sa chcú niečo hlbšie dozvedieť o danej téme a naučiť sa
niečo nové pre seba a pre svoje spoločenstvá.
ANIMA víkendy - sú určené najmä pre
animátorov, ktorí chcú získať nové informácie k určitej téme od odborníkov na túto
oblasť.

Brigády - heslo benediktínskej rehole
„Ora et labora“ sa stalo nadčasovým. Pozývame vás na rôzne brigády do DCM,
kde sa môžete stať priamym protagonistom života tohto hesla. Upravuje sa najmä
okolie centra, ktoré nebolo zahrnuté do
veľkej rekonštrukcie.
Tajomstvo je tradičný víkend o partnerských vzťahoch na konci augusta. Teší sa
veľkej popularite.
Animátorská škola
Ak sa vám páči úloha animátora a chceli
by ste týmto spôsobom slúžiť svojim priateľom, dávame vám do pozornosti animátorskú školu, ktorá tiež prebieha v DCM.
Skladá sa z každomesačných víkendových
stretnutí počas roka a spoločne prežitého
týždňa v lete. Je to kvalitná príprava na
prácu s mládežou vo farnosti.
Iné akcie v réžii DCM
Okrem podujatí v centre má tím zo Španej
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Doliny na starosti aj iné akcie pre mladých
ľudí v našej diecéze. Spomenieme aspoň
tie najznámejšie:
Kvetný víkend - diecézne stretnutie mládeže s otcami biskupmi v Banskej Bystrici. Stretáva sa tu približne 1000 mladých
ľudí, ktorí vytvárajú krásne spoločenstvo
pri prednáškach, svätých omšiach aj zábave. Tento rok bude od 30. 3. do 1. 4. 2007.
Diecézny ples
Každý rok na jeseň sa môžete presvedčiť
o tom, že najlepšia zábava je s Ježišom
v srdci. Diecézny ples každý rok organizuje mládež z niektorého dekanátu, čiže
vlastne rok čo rok „putuje“ po diecéze.
Misijný tím
Spoločenstvo mladých ľudí z rôznych kútov diecézy, ktorí navštevujú farnosti
a prinášajú so sebou živú vieru a radosť
v srdci. Pomôžu vám objaviť, že Boh nie
je vzdialený, ale je pre vás konkrétnym
spôsobom prítomný v Eucharistii, modlitbe, blížnych, priateľoch a spoločenstve.
Hlavným zameraním sú duchovné obnovy
pre birmovancov, motivačné stretnutia,
nevšedné mládežnícke omše a podobne.
Text: Alojz Vlčko
Foto: archív DCM

KONTAKT:
DCM Maják, Špania Dolina 15
048 / 419 82 80 ( 0905 / 746 805
dcm@dcmmajak.sk

www.dcmmajak.sk

10

BARTOLOMEJ

U piaristov
Posledné dni sa niesli v znamení zbierania a opravovania známok a preto sa nič
extra nestihlo diať. A možno sa aj niečo
potajomky udialo, len naše mozgy plné
„známkových“ starostí už nemali dosť
síl pohltiť aj informácie o súčasných
novotách na škole.
Ale redakčná rada nelenila... A tak neostáva iné, len sa úplne skromne pochváliť, že
sme náš študentský časopis Cool School
prihlásili do súťaže Štúrovo pero. Nikdy
ste o tom nepočuli? Ide o súťaž školských
(stredoškolských i vysokoškolských) časopisov a individuálnych novinárskych príspevkov, ktorú organizuje Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene za pomoci
množstva sponzorov a mediálnych partne-

2/2007

rov. A ako to už chodí, na konci apríla sa
zoznámime s ďalšími študentskými novinármi a možno sa nám ujde (pri troche
šťastia) väčšie ocenenie ako len diplom za
účasť. Teda dúfame a veríme.
Okrem spomínanej súťaže sa dve naše
triedy chystajú na lyžiarsky výcvik. Preto
sa modlíme za sneh a dobré podmienky
na tento zimný šport, aby si pekne užili
pobyt v prírode a naučili sa aj niečo nové...
A aby si oddýchli od školy. A my od nich.
Na záver sa dá len konštatovať, že sa u nás
nič extra nedeje, a preto nieto o čom písať.
S veľkou vierou očakávame, že sa na našej
škole konečne začne niečo diať, aspoň
niečo také, o čom sa bude dať písať.

Viac noviniek o Piaristickej škole sa dozviete na
www.coolschool.piaristi-pd.sk
Ďakujeme redaktorom Coolschool za spoluprácu
pri príprave článku.

Iff & Albi, redaktorky Coolschool
Foto: Coolschool
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O hlade a hrochoch
Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť... (Mt 25, 35)
Sem-tam preletia médiami správy o ľuďoch. Ako fotky zo zabudnutého filmu...
Juh Afriky sužuje najväčšie sucho za posledných desať rokov. 6 miliónov ľudí bez
rýchlej humanitárnej pomoci neprežije
v Etiópii, severnej Keni a Somálsku.
CVAK!
V Nigérii 150-tisíc detí zo 750-tisíc hladujúcich vykazuje známky ťažkej podvýživy.
CVAK!
Okolo 200-tisíc obyvateľov v Keni naliehavo potrebuje dodávky vody.
CVAK!
Hlad, smäd a choroby hrozia obyvateľom
vojnou zmietaného Libanonu po tom, čo sa
nepodarilo dosiahnuť dohodu v otázke vytvorenie koridorov pre humanitárnu pomoc.
CVAK!
Jedno z dvanástich detí na svete zomrie
skôr, ako dosiahne päť rokov. Zväčša je to
dôsledok hladu alebo liečiteľných chorôb.
CVAK!
Pre každého siedmeho človeka je hlad každodennou skutočnosťou. Najviac hladujúcich žije v južnej Ázii a subsaharskej Afrike. Z celkovo 840 miliónov podvyživených
až 300 miliónov tvoria deti (čo je viac ako
celá populácia USA).
CVAK!
Každé tri sekundy zomrie niekde vo svete
od hladu dieťa.
CVAK!
Tento film nekončí...

V bahne sa vyvaľuje obrovský hroch. Váži
aspoň štyri tony. Slastne priviera oči a chrbát vystavuje slnku. Občas potichu zívne,
ukáže na obdiv obrovské zuby a drieme
ďalej. Kto mu prestiera stôl? Ako je možné, že nikdy nehladuje a nepozná nedostatok? Prečo hroch nájde svoju potravu
a milióny ľudí zomierajú od hladu?
Medzi večne sýtym hrochom a človekom je
rozdiel. Človek je chorý, degenerovaný
sebou. Trpí egoizmom. Ten je pravou príčinou hladu.
Na Zemi je všetkého dostatok. Pre človeka
i pre hrocha. Hroch zožerie len toľko, koľko potrebuje. Aby zostalo aj pre iného hrocha. Ak raz človek toto pochopí, hlad navždy zmizne z povrchu Zeme. A nielen
hlad. Je na čase, aby sa človek učil od hrocha. Žiť normálne...

Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili... Mt 25, 40
Text: -mkIlustrácia: internet
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Novinka: GOSPELOVÁ STRÁNKA

Zbor sv. Jakuba z Tužiny
Zbor sv. Jakuba je kresťanský mládežnícky zbor, ktorý od roku 1998 spestruje
nedeľné sväté omše v kostole sv. Jakuba v Tužine. V súčasnosti má približne 15
členov, prevažne dievčat. Presnejšie povedané, okrem jediného speváka Ivana
a hráča na klávesoch Michala ho tvoria samé dievčatá. Speváci sú vo vekovom rozpätí 12 až 25 rokov, čomu zbor prispôsobuje aj výber svojich piesní. Sami hovoria:
„Hoci sme vekovo rôznorodí, všetkých nás rovnako spája jedno – láska k Bohu prepojená s túžbou oslavovať ho našou piesňou, vyjadriť mu svoju lásku a spríjemniť
svätú omšu svojím spevom.“ Zbor zatiaľ nahral dve CD s vlastnou tvorbou.
CD Si môj pastier (2003)

CD Moje svetlo (2006)

Nahrávanie CD Si môj pastier prebiehalo v júli
2003. Napriek pôvodným obavám bola príprava
na nahrávanie a samotná práca v nahrávacom
štúdiu pre zbor obrovským zážitkom. Najmladší
hudobníci hrajúci na klávesoch, Michal Ošvát
a Zuzana Smiechová, mali vtedy len 12 a 15
rokov. Ale spoločný zápal, oduševnenie a Božia
pomoc dopomohli k tomu, že sa im toto dielo
podarilo úspešne dokončiť. Na CD nájdeme 14
piesní, ktoré zložila súčasná vedúca zboru –
Katarína Ošvátová. Všetky piesne majú jeden
spoločný námet, ktorým je vzťah k Bohu. Sú
o láske, o hľadaní Boha cez človeka, sú poďakovaním za Božiu lásku. Piesne sú určené pre
nielen pre tých, ktorí veria v Pána Boha, ale aj
pre všetkých, ktorí ho nevedia nájsť a hľadajú si
k nemu cestu. Podstata piesní vychádza z hĺbky
duše a z úprimnej lásky k Nebeskému Otcovi.
Nahrávku oživil vo veľkej miere Vladimír Kašiak svojím spevom a precítenou hrou na gitare.
Réžie, nácviku a úpravy piesní sa ujala sestra
Klára Bakaľová DKL.

Po takmer 4 rokoch sa zboru podarilo nahrať
svoje druhé CD s názvom Si moje svetlo. Podobne ako prvé CD, aj toto obsahuje 14 vlastných piesní, ktoré zbor spievava v kostole sv.
Jakuba pri rozličných príležitostiach. Názov Si
moje svetlo zvolili najmä kvôli obsahovému
zameraniu všetkých piesní. Vyjadrujú presvedčenie, že jedine Boh je tým pravým svetlom svetlom nádeje, odpustenia a nekonečnej lásky.
Zbor počas uplynulých 4 rokov prešiel rôznymi
zmenami v obsadení spevákov, viacerí z nich
odišli za svojimi povinnosťami a nahradili ich
noví. Najväčšou „stratou“ však pre nich bola
sestra Klára, ktorá je v súčasnosti už vo svojom
novom pôsobisku - v Nitre.
Ak by ste mali záujem, CD a kazety Speváckeho zboru sv. Jakuba si môžete objednať na internetovej stránke www.zborsvjakuba.sk a sú
dostupné aj v predajniach Lúč a Spolok sv. Vojtecha. V gospelovej hitparáde GosAmKa na
www.gosamka.gospel.sk máte možnosť zahlasovať za ich pieseň Láska a kríž.
Spracoval: Juraj Bubnáš

BARTOLOMEJ 2/2007
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www.30tri.sk
CD 30tri vzniklo, aby fanúšikovia KAPUCÍNOV a STANLEYHO vedeli, že sa pre
nich chystá zaujímavý projekt. Ide o CD, o ktorom rozhodnú oni. Na tejto stránke budú v priebehu niekoľkých mesiacov pravidelne pribúdať nové piesne, ktoré
sa budú nachádzať pod adresárom DEMO. Nebudú to hotové nahrávky, ale len
po domácky nahraté mp3 z produkcie kapucínov, Stanleyho a niekoľkých lukratívnych hostí. A to také, ktoré ešte nikdy neboli vydané. Po ich vypočutí je možnosť zúčastniť sa hlasovania za alebo proti konkrétnym skladbám. Veľmi cenný
je aj krátky komentár o každej piesni. Takýmto spôsobom bude rozhodnuté,
ktoré piesne sa pripravia a štúdiovo nahrajú v priebehu roka 2007.

Pozdvihni svoj hlas
prvý ročník festivalu gospelovej hudby

10.február 2007
kultúrny dom v Tužine
Program:
13:30 - svätá omša v miestnom kostole sv. Jakuba
15:00 - začiatok programu v kultúrnom dome

vystúpia:
C
C
C
C
C

Zbor sv. Jakuba z Tužiny
Zbor Nádej z Prievidze
Cukor a soľ
Kapucíni
Richard Čanaky
Odchody autobusov:
Z Prievidze do Tužiny:
12:30 (s prestupom v Nitrianskom Pravne 13:10),
14:52 (s prestupom v Nitrianskom Pravne 15:10)
Z Tužiny do Prievidze:
19:20 (19:26 od kultúrneho domu)
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MLÁDEŽNÍCKY INFO BLOK
Zo stretnutia zástupcov farností
V sobotu 20. januára 2007 sa v CPR - Trnke stretli mladí zástupcovia farností
prievidzského dekanátu. Pripravovali spoločne podujatia na prvý polrok tohto
roka. Novinkou bude stretnutie mládeže z celého dekanátu na mládežníckej
sv. omši 1 krát za mesiac vždy v inej farnosti. Sledujte vývesky s informáciami, aby ste vedeli, kedy a kde sa stretneme.
Biblická olympiáda
Dekanátne kolo Biblickej olympiády žiakov základných škôl bude v stredu
14. 2. 2007 od 9.00 v zasadačke ZSŠ stavebnej na ulici T. Vansovej v Prievidzi.
Dekanátne kolo Biblickej olympiády študentov stredných škôl bude vo štvrtok 15. 2. 2007 od 9.00 v zasadačke ZSŠ stavebnej na ulici T. Vansovej
v Prievidzi.
Miništrantský futbalový turnaj
Miništrantský dekanátny futbalový turnaj s názvom Ministrant Champions
League nie je iba zápolenie vo futbale, ale aj vo vedomostnom kvíze. Uskutoční sa v sobotu 3. februára 2007 v priestoroch telocvične ZSŠ stavebnej
v Prievidzi. Podujatie začína svätou omšou o 9.00 vo Farskom kostole
sv. Bartolomeja v Prievidzi. Súťažia tímy hráčov v zostave 3+1. Tímy budú
rozdelené na 2 vekové kategórie.
Celoslovenský turnaj v halovom futbale
Dekanátne kolo Celoslovenského turnaja v halovom futbale pod patronátom
vladyku Milana Chautura sa bude konať 10. februára 2007 od 18.00 do 20.00
v telocvični ZSŠ stavebnej. Toto podujatie bude kvalifikáciou pre náš tím do
diecézneho kola.
Diecézne kolo Celoslovenského turnaja v halovom futbale pod patronátom
vladyku Milana Chautura sa koná tradične v telocvični Katolíckeho gymnázia
Štefana Moysesa v Banskej Bystrici dňa 24. februára 2007. Okrem hráčov
reprezentujúcich náš dekanát pozývame aj fanúšikov a fanúšičky.

Voľby do Farskej ekonomickej rady
Po sčítaní hlasov volebná komisia v zložení Štefan Gašparík, Ing. Jozef Mokrý, Ing. Konstantín Pogorielov a Mons. Ján Bendár, dekan, konštatovali výsledky volieb. Za nových členov FER od r. 2007 boli zvolení títo farníci:
Pavel Bátora, Ing. Peter Buchcar, Vladimír Luscoň, Ing. Peter Obert,
Ing. Vladimír Pavlíček, Milan Petráš, Ing. Stanislav Škoda, Ján Ťažiar,
Mgr. Viliam Vlčko. Zvoleným farníkom gratulujeme a v modlitbách vyprosujeme silu a dary Ducha Svätého.
Mons. Ján Bednár, dekan
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OKIENKO

4. 2. 2007 - 5. nedeľa cez rok
Č1 - Hľa, toto sa dotklo tvojich perí, zmizla tvoja vina.
Iz 6, 1-2a. 3-8
R - Budem ti hrať pred tvárou anjelov.
Ž 138, 1-8
Č2 - Ale z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna. 1Kor 15, 1-11
Ev - Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahnite na hlbočinu a spustite siete na lov!“ Šimon
mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustíme
siete.“ Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli
obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám
a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny“... Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa,
odteraz budeš loviť už ľudí.“
Lk 5, 1-11
11. 2. 2007 - 6. nedeľa cez rok
Č1 - Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána...
Jer 17, 5-8
R - Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru.
Ž 1, 1-6
Č2 - Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. 1 Kor 15,12.16-20
Ev - Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine. On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril:
„Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo
budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať... Radujte sa v ten deň
a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi!... Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu!“
Lk 6, 17.20-26
18. 2. 2007 - 7. nedeľa cez rok
Č1 - Šaul sa vybral a šiel na púšť Zif a s ním tritisíc mužov...
1 Sam 26, 2. 7-9
R - Milostivý milosrdný je Pán
Ž 103, 1-13
Č2 - A ako sme nosili obraz pozemského, tak budeme nosiť aj obraz nebeského. 1Kor 15, 45-49
Ev - Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: „Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás
nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú a modlite sa za tých, čo vás potupujú!... Nesúďte
a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám.“ Lk 6, 27-38
21. 2. 2007 - POPOLCOVÁ STREDA
Č1 - Roztrhnite si srdcia, a nie rúcho...
Joel l2, 12-18
R - Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.
Ž 51, 3-17
Č2 - Sme teda Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás. 2 Kor 5. 20-6.2
Ev - „Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete
mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach... A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj
Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“ Mt 6,1-6.16-18
25. 2. 2007 - 1. POSTNA NEDEĽA
Č1 - Preto teraz obetujem prvotiny plodov zeme, ktorú mi dal Pán.
Dt 26, 4-10
R - Pane, buď so mnou v mojich skúškach.
Ž 91, 1-15
Č2 - Veď písmo hovorí: „Nik, kto v neho verí, nebude zahanbený.“
Rim 10, 8-13
Ev - „Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom.“ Ježiš mu odpovedal: „Napísané
je - Nielen z chleba žije človek.“ Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky
kráľovstvá sveta a vravel mu: “Dám ti všetku ich moc a slávu, ... a dám ju komu chcem. Ak sa mi
teda budeš klaňať, všetka bude tvoja.“ Ježiš mu odvetil:“ Je povedané: „Nebudeš pokúšať Pána,
svojho Boha.“
Lk 4, 1-13
Spracovala: A. Karaková
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FARSKÁ KRONIKA OD 1. 1. 2007 DO 25. 1. 2007
Do farského spoločenstva sme sviatosťou krstu prijali
Jakub Turčan

Dominik Holub

S kresťanskou nádejou na stretnutie vo večnosti sme sa rozlúčili so zomrelými
Friderika Krogmanová, 80 r.
Ing. Štefan Hromada, 80 r.
Františka Hartmanová, 84 r.
Igor Páleš, 36 r.
Mária Frnková, 0 r.
Oľga Vrbová, 94 r.
Jozef Vavrinec, 75 r.
Anna Kováčová, 99 r.

Terézia Alchusová, 73 r.
Helena Rozembergová, 75 r.
Helena Spáčová, 72 r.
Mgr. Ján Chlebina, 49 r.
Jozef Barta, 87 r.
Gabriela Michalcová, 71 r.
Magdaléna Čampišová, 78 r.

Otázky na záver:
Prežívaš veci, o ktorých by mohli čítať aj ostatní?
Máš talent , ktorý by si mohol zúročiť vo farskom časopise?
Ak si odpovedal „áno“, neváhaj a ozvi sa nám. Chceme, aby farský
časopis žil so svojimi čitateľmi a utužoval farskú rodinu. Vhodné sú
akékoľvek reportáže, úvahy či postrehy zo života farnosti.
Ozvi sa nám na ktorýkoľvek kontakt uvedený dole.
redakcia Bartolomeja
BARTOLOMEJ - časopis prievidzskej farnosti s cirkevným schválením BÚ v B.B.
Vydáva: Rímskokatolícky farský úrad v Prievidzi. Vychádza raz mesačne.
Teologický poradca: Mons. Ján Bednár, dekan@farapd.sk
Zodpovedná redaktorka: Mária Melicherčíková, prievidza@rodinabb.sk
Grafické spracovanie: Alojz Vlčko, alojz.vlcko@gmail.com
Redaktori: A. Gálová, J. Balážová, A. Karaková
Náklady na tlač: cca 8,- Sk.
Fotografie: redakcia Bartolomeja, súkromné archívy redaktorov, internet
Tlač: PATRIA l., spol. s. r. o. Prievidza.
Tlač registrovaná Okresným úradom v Prievidzi pod č. MT 1/1994.
Upozornenie: Redakcia si vyhradzuje právo výberu a úpravy príspevkov.
Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
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Mariánska 4
971 01 Prievidza
tel:
046 / 542 28 01

BARTOLOMEJ 2/2007

19

Ďakujem
všetkým farníkom za ich štedré dary na výstavbu Hospicu Božieho
milosrdenstva v Banskej Bystrici a Univerzitného pastoračného centra sv. Abraháma, Domu Dr. Štefana Moysesa, banskobystrického
diecézneho biskupa a prvého predsedu Matice slovenskej.
S pozdravom
Mons. Rudolf Baláž
diecézny biskup
Pohľad na stavbu kaplnky

Pohľad na stavbu Hospicu zo západnej strany

Hospic Božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici
Pohľad na stavbu z prístupovej komunikácie

Pohľad na stavbu z prístupovej komunikácie

Univerzitné pastoračné centum sv. Abraháma,
Dom Dr. Štefana Moysesa,
banskobystrického diecézneho biskupa a prvého predsedu Matice slovenskej

Vaše milodary môžete odovzdať v sakristii všetkých kostolov
v Prievidzi, vo fare alebo poslať poštovou poukážkou.

eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

pozýva všetky deti na

PRAVIDELNÉ
DETSKÉ STRETKÁ
Milí kamaráti,

od februára sa každú druhú sobotu
stretneme na stretkách plných hier
a zábavy. Vedúci, s ktorými si určite
budete rozumieť, sa na kurzoch naučili veľa zaujímavých vecí a chcú ich
teraz s vami vyskúšať.
Môžete sa už teraz tešiť na nové zábavné hry, kvízy, tajničky
a hlavolamy, pesničky, pútavé témy, skupinové eRko tance aj
netradičné modlitby. Samozrejme nebudú chýbať ani výlety
a malé vychádzky. A to všetko s vašimi novými kamarátmi, ktorí
využijú našu ponuku.

Jednoducho KONIEC NUDY!

Začíname 10. februára 2007 o 14.00
v Centre pre rodinu - Trnke na Námestí slobody 21.

Pre rodičov: Na deti dohliada počas stretnutia minimálne jedna plnoletá, zodpovedná a náležite poučená osoba.

Kontakt pre prípadné otázky:

p. kaplán Mgr. Daniel Markovič, 0910 / 128 599
animátorka Veronika Melišková, 0908 / 822 882

