
ASOPIS PRIEVIDZSKEJ FARNOSTI 

BARTOLOMEJ

Pôstne zamyslenie - Rozhovor s narkomanom - Lurdy 
Hlas svedomia - as vysved ení  - FPR - Štatistika ZŠ a SŠ 

S. M. Eglantína Kardošová, FDC - Sv. Leopold Mandi  - Plesy 

RO NÍK  XVI.  ÍSLO 2  FEBRUAR 2008 

Lurdy: 150. výro ie
zjavení Panny Márie 



2/08 

2

M
od

lit
by

 k
 P

an
ne

 M
ár

ii 
Lu

rd
sk

ej
 

Panna Mária Lurdská, ty si si vybrala za 
prostredníka slabé a úbohé die a, oroduj 
za nás. Panna Mária Lurdská, pomôž mi 
využi  všetky prostriedky, aby som sa stal 
pokornejším a dokázal sa viac odovzda
Bohu. Viem, že takto sa ti budem môc
pá i  a prija  tvoju pomoc.  

Panna Mária Lurdská, tebe Ježiš nemôže 
ni  odmietnu , oroduj za nás. Panna Mária 
Lurdská, prihováraj sa za m a u svojho 
božského Syna. Na ri plným priehrštím do 
pokladov jeho Srdca a rozde  ich tým, o
prosia pri tvojich nohách. 

Panna Mária Lurdská, teba nik zbyto ne
nevzýval, oroduj za nás. Panna Mária Lurd-
ská, ak chceš, nik z tých, ktorí a dnes  
vzývajú, neodíde bez toho, žeby neokúsil 
ú inok tvojho mocného príhovoru. 

Panna Mária Lurdská, uzdravenie chorých, oroduj za nás. Panna Mária Lurdská, 
prihováraj sa za chorých, ktorých ti odporú ame, aby boli uzdravení. Vypros im 
viac sily alebo uzdravenie. 

Panna Mária Lurdská, ty neustále prosíš za hriešnikov, oroduj za nás. Panna Má-
ria Lurdská, ty si priviedla Bernadetu ku svätosti, daruj mi také nadšenie pre 
Krista, ktoré neustupuje pred žiadnou námahou, ale zápasí, aby medzi u mi 
zavládlo viac pokoja a lásky. 

Panna Mária Lurdská, materská opora celej Cirkvi, oroduj za nás. Panna Mária 
Lurdská, ochra uj Svätého Otca a našich biskupov. Žehnaj všetkých k azov, 
zvláš  tých, ktorí sa starajú o to, aby a udia poznali a milovali. Pamätaj na 
všetkých zosnulých k azov, ktorí našim dušiam sprostredkovali Boží život.  

Modlitba k Panne Márii Lurdskej 
Nepoškvrnená Panna a Matka naša, ktorá si sa zjavila nepatrnému die a u, po-
môž nám svojím mocným príhovorom, aby sme ustavi ne žili v pokore a úprim-
nosti pravých Božích dietok a stali sa ú astnými nebeského požehnania. Vypros 
nám milos , aby sme za svoje spáchané hriechy inili pokánie, vystríhali sa od 
tejto chvíle každého hriechu a horlivo sa snažili stále viac napredova  v pravej 
nosti. Aby sa nám tvoje materinské srdce nikdy nezatvorilo, ale vždy bolo 

otvorené a bez prestania nám vyprosovalo tie milosti, ktoré by v nás rozohnili 
božskú lásku a robili nás stále hodnejšími ve nej koruny, aby sme raz s tebou, 
nepoškvrnená Panna, trojjediného Boha mohli chváli  a velebi  na veky vekov. 
Amen.

Z novény k Panne Márii Lurdskej 



Pôstne extrémy 
Svet je farebný.
Alebo ierno-bielo-sivý, ktovie. 

udstvo je mozaika, mozaika udí, ich 
dennodenného konania, ich myšlienok, 
snov, nádejí a sklamaní. V u och sa 
dá íta , ako žijú. A hlavne, s kým ži-
jú. i s Bohom alebo bez neho. 

Mnohí žijú, akoby nikdy nemali zo-
mrie , akoby nemali svedo-
mie, vlastnú es , akoby sa 
nikdy nemali obzera . Živo-
ty predávajú za lacný alko-
hol, o celkom udusí dušu. 
Vdychujú svojich osobných 
bôžikov a bohov v aromatic-
kom dyme sušených rastlín, 
preh tajú bielu okrúhlu eu-
fóriu, zapíjajú ktovie ím. 
Potom definitívne spe atia 
svoju neveru, zapletajú sa 
s najlepšími priate mi svo-
jich lások a láskami svojich 
najlepších priate ov. Neverní sebe na-
vzájom a sebe osobne sú asne. Za to, 
o nazvú láskou platia peniazmi a du-

šou. A k láske to všetko má strašne 
aleko. Veria v š astie, matematickú 

náhodu považujú za svojho boha 
a modlia sa k nej, lebo nevedia, ku 
komu inému by mali. Žijú v labyrintoch 
zo zrkadlových stien, uväznení, no sú-
asne stále slobodní. Ak by chceli... 

Alebo žijú navonok krásny život, vzorní 
vo všetkom, o robia. No sú asne sú 
pokrytcami, žijúcimi minimálne dva 
životy, utápajú sa vo vlastnom nepoda-
renom hereckom umení a užívajú si 
priaze , ve  na prvý poh ad vyzerajú 
by  dobrými. Ke  zosta  na povrchu je 
tak strašne ahké...

A potom tí druhí. isté duše, priezra -
né ako sklo, ako ranná rosa, kým ju 
nezasiahol prach z ciest. A ako spo-

mienky, preosiate cez sito asu, ke
zostáva iba to podstatné. Žijú si vlast-
ný život, so srdcom otvoreným pre 
Hos a z neba i blízkeho loveka. Žijú, 
akoby neboli opravné šance, bojujú, 
akoby išlo o posledný boj, odchádzajú, 
akoby sa nemali vráti . Lebo tak to 
naozaj chodí, že nepoznáme svoj de
ani hodinu. Bojujú o vlastnú es ,
o istú dušu, veriac, že udia istého 

srdca budú blahoslavení. 
A uvidia Boha. Veriac 
v lásku, Jeho lásku, krá ajú
po cestách, podávajú ruky 
strateným dušiam, ochra u-
jú mali kých a chudobných 
v dôvere, že každý úsmev, 
každá podaná ruka a každá 
minúta po úvania sa ráta. 
Ve ní h ada i strateného 
raja, s krížom, s vlastnými 
vinami a pádmi, no sú asne 
s vierou v Dobro. V dobrého 
Boha. 

Teraz to vyzerá ako prvotriedne ška-
tu kovanie, delenie udí na dobrých 
a zlých. A pritom to tak vôbec nie je. 
Nie sú to dve škatu ky, sú to dva extré-
my, hranice. Vlastne ani neexistujú, 
lebo každý má v sebe kúsok dobra 
a sú asne nikto nie je ideálne dobrý. 
My sme niekde medzi nimi, plávame 
medzi nimi ako medzi brehmi rieky 
a je len na nás, ku ktorému brehu sme-
rujeme.

Prednedávnom skon il Týžde  modli-
tieb za jednotu kres anov, za ína 
pôst. Obidve sú príležitos ou, aby sme
si uvedomili, že nás má spája  h ada-
nie Pravdy a život s Bohom. Ak na to 
nezabudneme, náš život bude ím a-
lej tým viac naplnený rados ou ve ko-
no ného rána. 
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Dnes na sloví ko s Matejom Šprochom 

Matej, mohol by si nám vysvetli ,
pre o sa nehovorí o kreslení, ale 
o písaní ikony? 
Ikonu nemôžeš vytvori , ikonu tvorí 
Cirkev. Pod a m a je to Sväté Písmo. 
Nie je to obraz. Ve mi krásne ma oslo-
vil svojimi slovami jeden ikonopisec 
z východu (myslím že z Prešova), pri 
príležitosti výstavy u nás v Pieš anoch. 
Hovoril o tom, že ikona má svoju 
zvláštnu perspektívu. Ke  sa pozeráš 
na hocijaký obraz, tak vidíš rôzne ob-
jekty v om a ur ité centrum obrazu. 
Pri ikone je to naopak. V mieste, kde 
stojíš a pozeráš sa do ikony, je aj jej 
centrum. iže perspektíva ide von 
z obrazu, do teba. Do o í, do duše, do 
srdca. Teoreticky som to aj vedel, aj 
cítil, ale on to úžasne podal.  
Skús nám porozpráva , ako si sa 
k písaniu ikon vlastne dostal. 
To som prišiel ako posledný šmejd do 
Medžugoria, ako biedny narkoman. 
Tam som sa nau il trochu ikony písa .
To nie je asi jednoduchá situácia. o
tomu predchádzalo?
Žil som v normálnej, klasickej rodine; 
rodi ia u itelia. Neboli ateisti, mali 
takú tradi nú vieru, ale nie iba zvyko-
vú. Zistil som asom, že to kres anstvo 
bolo strašne plytké. Viera bola zasiah-
nutá a zranená socializmom. Ve mi si 
vážim moju prababku. S jej energiou 
až do vysokého veku, s ružencom 

v ruke, s istými o ami. To bola živá 
viera. 
Hovoril si, že si pamätáš prababku. 
Aké bolo tvoje detstvo a kde si ho 
prežíval?
V Trnave. Narodil som sa v roku 1974. 
Prvý stupe  som chodil do školy na de-
dine, kde u ila mama, ale potom som 
šiel radšej do školy u nás na sídlisku. 
Ke  som v Trnave kon il ôsmy ro ník, 
už som bol chuligán. Už sa faj ilo, šlo 
sa na prvé víno, partia, skateboard. 
Ke  som bol asi šiestak, tak mi ho tati-
no spravil, ešte to v Trnave málokto 
mal.
Tvoj otec bol teda šikovný a mal a
rád...
Vynechal som v rozprávaní as  života, 
lebo ako die a som si to ani moc nepa-
mätal. Ke  som mal štyri roky, môj 
vlastný otec emigroval do Austrálie. 
Mama sa vydala druhýkrát, ke  som 
mal sedem rokov. S vlastným otcom 
som sa stretol asi po osemnástich ro-
koch.
Stretli sme sa, boli sme asi mesiac spo-
lu. Ja som bol narkoman, on tiež, len 
nebral tvrdé drogy, ako ja. Flámovali 
sme asi mesiac, pokým nezistil, že ja si 
pichám, že ho využívam a kradnem mu 
peniaze. A potom sa už stratil. 
Matej, ako to ale vlastne s drogami 
za alo?
Ke  sa malo rozhodnú ím budem, bol 

Mladý muž s dušou loveka  
zvláštne spojenou s ikonami

Dlhovlasý, sympatický, jemne sa usmievajúci. Oslovovali ho 
Ma o. Sedeli sme v reštaurácii, viac priate ov spolu, vä šina 
amatérski fotografi. Popri rozprávaní o všeli om, nás zaujal 
láskavým spôsobom, ktorým hovoril o ikonách. alšia vec, o
m a osobne zaujala, bola až pedantná šikovnos , s akou si 
ru ne šú al tabakovú cigaretu. Tak som sa spýtala, kto ho to 
nau il. On že sám sa, ale to je na dlhšie vyprávanie. Nuž sme 
na druhý de  sadli a to dlhšie vyprávanie nám Matej Šproch 
ponúkol.

2/08 

4

D
ne

s 
na

 s
lo

ví
ko



D
nes na sloví

ko

2/08 

5

som ešte malé decko, suchár, fyzicky 
zaostalý. Tak rodi ia našli školu a išiel 
som sa u i  za opravára a montéra vy-
ahovacích zariadení. To bolo super 

výhodné vtedy; baraky boli nové, ni
sa neopravovalo... Práve ten prechod 
do Bratislavy bol podstatný. Bol 1989, 
Bratislava v rozkvete, nekone ne ve a
príležitostí. Tak to už bola iná partia, 
tráva, chlast, baby, paráda.  
Dos  náro ný život po finan nej 
stránke. Ako si si ich zhá al?
Nie o rodi ia prispeli, ja som si kade-
jako zhá al, ke  som sa nau il robi
s marihuanou, tak sa vymie alo, pre-
dávalo...  
To sú všetko stále mäkké drogy. Ako 
si sa k tým tvrdým dostal?  
V osemnástich som šiel na vojnu do 
Kuchyne na rok a pol, ale odslúžil som 
rok, lebo to bolo na tom prelome, ke
to skracovali. Tam som prišiel prvýkrát 
do kontaktu s heroínom. Kamarát pri-
šiel s cigaretou, že – daj si, je to super 
vec, novinka v Blave, teraz to letí. 
Vtedy som ho poslal do ... pre , ve
som videl fotky a po ul, o to robí u-

om, aké trosky sú z neho. Ale popri 
tom som fetoval, tabletky bral a 
„kuchynské víno“ (silná zmes viney 
a tabletiek). Heroín som odmietal, ale 
vlastne som bral skoro to isté.  
Po vojen ine si sa vrátil do Trnavy 
a zmenilo sa nie o?
No po vojne, ke  som sa vrátil, celá 
partia bola na heroíne... Ešte som im 
nadával – o to robíte, ve  to vás zni-
í, o chcete by  trosky? Faj il som 

stále trávu, bola to každodenná vec 
ako jedlo. Asi o mesiac sme išli faj i
s partiou a boli dva také krúžky, 
v jednom faj ili heroín, ani neviem ako 
sa ku mne dostala cigareta, že aby som 
skúsil, že je to super. Tak reku ve  sa 
ni  nemôže sta , len zo zvedavosti som 
to zobral a potiahol... To som ešte ne-
zažil, ni  lepšie som nepoznal. Hne
po prvom ahu.  

To asto ani udia neveria, že je to 
také okamžité a hne  je na om lo-
vek závislý... 
Presne tak. Od toho d a som na om
šiel v kuse štyri roky. Behom dvoch me-
siacov som si pichal. A stále bez pre-
stávky. Potom som mal 45 kg, niekde 
na smetisku na okraji Trnavy, totálny 
odpad.
Rodi ia mali isto strach. To ti na to 
neprišli?
Mama bola v strachu stále. Kontrolova-
la mi veci, nachádzala strieka ky, ja 
som sa stále vyhováral, že to potrebu-
jem, že sme opravovali auto... Aj ke
som bol opatrný, schovával som si to 
vonku pod kríkmi, ale ke  som šiel 
ve er domov pod drogami, ob as som 
zabudol a ona to našla, zahodila. Ja 
som si to asto ani nepamätal, zobral 
som alšiu lyži ku, až sme skon ili do-
ma bez lyži iek. A už boli problémy, 
hádky, bolo to strašné. Mal som diery 
na žilách, zni ené ruky  a chudol som. 
Kto teda spravil tomu stop? 
Stop urobila mama. Aj s otcom. Sám by 
som to nespravil, už by som nebol ani 
nažive. Nakoniec mi pomohla jedna 
reho ná sestra. Medzitým som ešte bol 
v Pezinku tri mesiace na lie ení 
a potom ešte pred ženie. Tam nám bo-
lo fajn, fetovali sme tam alej, ni
nám nechýbalo. Traja-štyria sme sa 
zložili, tých alkoholikov ob as okradli, 
ob as nie o vykšeftovali. Doktorky sme 
vždy nejako oklamali, v tom som bol 
frajer, ale po štyroch mesiacoch ma 
vymákli a vyhodili. Ke  som došiel do-
mov, už to bolo ažké. Uvedomil som 
si, že naši tam chodili na návštevy, no-
sili pomaran e, banány, cigarety, pe-
niaze... Aj svedomie sa prebúdzalo, 
ke že na lie ebni som už bral len päti-
nu z toho, o pred tým, vnímal som to 
inak.
Prežil si aj abs áky?
Po nástupe na to lie enie som bol me-
siac izolovaný za mrežami a prežil som 



abs áky. Nebolo to až také, že by som 
zomieral z toho. Bolo to, ako ke  máš 
chrípku, všetko a bolí, ale toto je tak 
desa krát silnejšie. Kríza trvala asi dva 
týždne. To je fyzická, ale horšia je tá 
psychická kríza. Ve  pred tým si mal 
pohodu, ahký život a teraz – ni
z toho, žiaden cie , nuda. Posledný- 
krát som užil heroín v tej lie ebni.
Ke  už si sa dostal domov, ako pokra-
oval tvoj život? 

Prišiel som domov a naši ma vyhodili. 
A vôbec sa im ne udujem. Mama sa 
snažila mi pomôc o najdlhšie, otec 
už bol presved ený, že musím z domu 
skôr. Napokon sa dohodli. Ešte v ten 
de  bolo stretnutie anonymných alko-
holikov, tak som tam šiel. Mal som tam 
známu, o študovala sociálnu prácu. 
Povedal som im celý príbeh, šli so 
mnou domov, reku že ma naši pustia 
dnu... Ale nie. Naši povedali, že som 
ich stokrát sklamal a zavreli dvere. 
A tým mi zachránili život.  
Potom som ešte poprosil kamošku, aby 
ma ostrihala, mal som vtedy tiež také 
dlhé vlasy, reku zaberie to na mamu, 
že sa chcem zmeni . Znovu som zvonil 
a prosil mamu, aby sa pozrela cez ku-
kátko, že som sa ostrihal a chcem zme-
ni  život. Plakala z druhej strany dverí 
aj s otcom, ale povedali - nie. Povedali 
– ke  chceš, za rok sa vrá , my ti po-
môžeme.  

o si vtedy cítil?  
To o aj teraz – chápal som ich. 
Mal si strach? 
Materialistický. Hlavne. Ale samozrej-
me aj citový.  
Tak si bol vyhodený. o alej?
To bol zázrak. Teraz to viem, že to bol 
za iatok môjho zázra ného uzdrave-
nia. V tej partii bol chalan, o bol tiež 
anonymný alkoholik, ale strašne smut-
ný lovek. Bez Boha, bez viery, ešte 
teraz ho stretávam, je rozvedený, 
strašne smutný lovek. Pozval ma 
k nim k babke na noc a že na druhý 

de  nie o na bývanie zoženieme. Zos-
tal som tam napokon celý mesiac. 
S jeho bratrancami a babkou ma stráži-
li, pomáhali mi. Jeden chalan z nich 
mal narodeniny, tak sme šli do mesta. 
Sadli sme si a reku – máš narodeniny 
a nebudeš hádam pi  kofolu, daj si 
vo a o... Bol tam chlapík, o predával 
trávu, tak sme kúpili a ja som ho tým 
naštartoval naspä . Padol na zem po 
nej a ledva sme ho vzkriesili. Už bol 
rok istý pred tým. Podnikal, mal sa 
skoro ženi  a ja som ho skoro zni il. 
Jeho snúbenica (tá sociálna pracovní -
ka) ma zbila. Vtedy som nemal vý itky 
– ve  to bola len tráva... Ona mi po-
tom povedala – rob o chceš, fetuj kde 
chceš. Šiel som za kamošom, vykšeftili 
sme nejakú trávu a extázu. Ja som od-
mietol tvrdú drogu, on si dal aj moju 
dávku. Na druhý de  som odišiel a viac 
som ho nevidel. Niekde na chate 
po mojom návrate z Medžugoria po 
troch rokoch zomrel na predávkovanie.  
Cestu do Medžugoria si už nejako plá-
noval? 
Nie, jedna príbuzná tej babky, o som 
u nej žil, naplánovala výlet, alebo pú
autobusom. Moja mama im pomohla to 
zorganizova , o som nevedel. Aj tej 
babke finan ne pomáhala poza môj 
chrbát, ke  som u nej býval. Ke  sme 
tam prišli, akali sme asi dva dni, až 
potom sme sa dostali na svedectvo do 
tej komunity. Po svedectvách som sa 
spýtal, že i mi môžu pomôc , že som 
na drogách, mimo reality. Nakoniec mi 
povedali, že nemôžem vstúpi  do ko-
munity, najskôr tak za štrnás  dní.  
Vrátil si sa teda naspä ?
Nie. Ostal som tam s jedným echom, 
o prišiel o tri dni neskôr. Ve er to bola 

šou. Priam zázrak. Šiel som sa s ním 
pomodli  ruženec; ja, taký chudák, 
šmejd, narkoman... Pozeral som na 
tých udí, o tam chodili hore dolu na 
horu bosí ako na blbých. On mi pove-
dal, že sa vyzujeme a spravíme pre 
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Pána obetu. No tak som súhlasil. Modlil 
som sa s ním, on sa vedel. Cestou dolu 
som vyžobrával cigarety od pútnikov...  
Tento ruženec bolo to, o a tak silno 
oslovilo?  
Nie. Ešte pred odchodom som rok do-
konca pracoval s reštaurátormi v kos-
toloch, pomáhal, ma oval. Kostol pre 
m a vo a o znamenal, ale modlitby 
nie, ani omša. Bol to len rituál 
v mojich o iach. Snažil som sa ís  do 
kostola, ke  bol prázdny. Moje vnútor-
né obrátenie som cítil, ke  som už 
v takej riadne zúfalej situácii išiel do 
kostola Trnave. Hovoril som si – Pane 
Bože, ke  existuješ, pomôž mi. Ke  už 
spravili takéto ve ké domy pre Teba, 
tak asi existuješ... 
Návrat do Medžugoria do komunity sa 
ti vydaril?
Zobrali ma. Ale tak, že som prežil 
s nimi de  v komunite a ve er som mu-
sel odís  do dediny do ubytovne. Aby 
som si mohol všetko rozmyslie , rozle-
ža  v hlave. To bol šok! Samí Taliani, 
Chorváti, nejaký Ameri an, Brazíl an...
Nepo ul som sloven inu. Ale to si ne-
viete predstavi , o som prežíval. Tú 
lásku, o som cítil od tých udí. Toto 
bolo obrátenie – Božia láska v nich! 
Pamätám si ten poh ad: krásne vysvie-
tený priestor, domy obložené kame-
om, nádhera. Cez okno som videl Ta-

liana; taký bol škaredý, antipatický 
lovek, cez rameno mal vytetovaného 

buldoga. Narkoman, Markíno sa volá 
35-ro ný lovek, ve mi zlý. Mafián, zlo, 
samé zlo. To si neviete predstavi  – 
a on bol ku mne dobrý. Toto bol prvý 
kontakt. Tomu sa nedalo rozumie . (tu 
sa Ma kovi ažko so slzami rozprávalo) 
Potom sa staral o m a, strihal ma. Bol 
som tam rok a on odišiel do Mexika, 
otvori  takú istú komunitu, ale pre 
deti. Tam sa oženil.  
Silný príbeh. Aj ste sa odvtedy ešte 
videli? 
Potom šiel do Talianska aj s tým rizi-

kom – svojou minulos ou. Tam som ho 
stretol minulý rok na Vianoce. To je 
moja rodina tiež, aj celá komunita. 
Obrovská rodina.  
Medžugorie je ale tvrdý režim. Nie? 
Samozrejme žiadne drogy, cigarety. 
Pracovali sme napríklad v drevárskej 
dielni na výrobu ikon. Také jednoduché 
suveníry, predajom ktorých sme zará-
bali na energie, náklady na trošku vy-
pestovaných potravín, lenže tam sa 
ažko pestuje, takže sme žili z darov. 

Postavili sme krásnu mašta  pre zviera-
tá, prišla reho ná sestra, pozrela 
a povedala – pekná mašta , až moc 
pekná. Vys ahujte kravy, už ich nebu-
deme chova , vy istite, budete tu bý-
va  vy. Vy istilo sa, vydezinfikovalo 
a dobudovali sme to na pekný barak. 
Tak sme tam neskôr dostali na staros
mladých od štrnás  rokov. Nemám svo-
je deti, ale už viem, o je asi by  ot-
com. Bol tam s nami stále Kristus 
v dome v Bohostánku, silné duchovno. 
Žil som tam do roku 2004.  
Ma ko, ím by si zakon il toto tvoje 
svedectvo, o by si povedal mladým? 
S tou skúsenos ou by si nasko il na 
tú lo , ktorou si dovtedy plával? 
Neviem, nemám predstavu, o by som 
a o neurobil. Stretávam sa so známy-
mi, rozprávame sa, aj svedectvo po-
viem, ke  ma niekde zavolajú. Nejaké 
odkazy nemôžem mladým hovori ,
viem, aké je to asto mimo nich, kým 
sa ich to nedotýka. Ale vždy oponujem, 
ke  sa o drogách bavíme. Ani nevedia 
ako a môžu by  v tom až po uši. Sedeli 
sme minule, aj trávu tam mali, aj faj-
ili, nemôžem poveda , že to ni  nie 

je. Ten dym mi vonia, tiekli mi slinky, 
ale vždy hovorím – ja už mám trávy 
odfaj ené aj za viac životov a ten svoj 
mám rád.  

Rozhovor viedli: Martin Magda st.  
a Mária Melicher íková 

Foto: M.M. 
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V Lurdoch,  v srdci Pyrenejí,  pri Mas-
sabielskej jaskyni i v okolitých bazili-
kách sa vysluhujú sväté omše vo všet-
kých jazykoch. Pri zázra nom prameni 
sa na vás pousmejú a tíško prihovo-
ria udia z rôznych svetadielov i pútnici  
zo Slovenska. Pred ružencovou bazili-
kou  sústre ujú procesie s Eucharistic-
kým Ježišom, ktorý žehná všetkým pút-
nikom a chorým – celej planéte. Pri 
modlitbe svätého ruženca, ke  sa kaž-
dý sa modlí vo svojej re i, sa nedá 
ubráni  slzám. V Massabielskej jaskyni, 
pri prameni znie v srdci  nejednému 
skuto ná piese  o Krásnej Pani 
a Bernadete,  kde sa pred jeden a pol 
storo ím  pobozkalo nebo so zemou.  
Kres ania sa tu stretajú, aby si oživili 
svoju vieru. Chorí h adajú v prame-
ni nádej na uzdravenie i útechu v utr-

pení a ažkostiach svojho živo-
ta. Panna Mária si sem  pozýva svoje 
deti, aby ich objala, uzdravila na tele 
i na duši. Aby pevne uchopila ich dla
do svojej dlane... 

Prvé zjavenie 11. február 1858 
Bol chladný štvrtok. Dve diev atá 
s malou Bernadetou Soubirousovou išli 
zbiera  drevo. Bernadeta im chcela 
ešte ukáza  miesto, kde sa rie ny ka-
nál vlieva do rieky Gáve. Dve diev atká 
potok prebrodili s pla om, lebo voda 
bola studená. Ke  si chcela aj ona vy-
zu  topánky pri jaskyni a tiež prebro-
di  potok, (kamene sa jej nedali navrs-
tvi , aby mohla po nich prejs  na dru-
hú stranu rieky), za ula hluk, akoby 
hu anie víchrice. Ke  zdvihla o i sme-
rom k jaskyni, stromy sa ani nezachve-
li. Pokra ovala vo vyzúvaní topánok, 
ale zasa za ula ten istý zvuk. Pozre-
la znova na jasky u a zbadala tam pa-
ni, oble enú v bielom. Mala biely zá-
voj, modrý pás a žlté ruže pri nohách - 
boli rovnakej farby ako re az jej ru-
ženca. Od prekvapenia sa Bernadete 
zatajil dych. Chcela sa prežehna , no 
dostala strach.  Pani zobrala ruženec, 
ktorý mala okolo zápästia a prežehnala 
sa. Od okamžiku, ako sa aj diev ina 
prežehnala, prestala sa bá , strach 
zmizol. Pok akla a modlila sa ruženec 
s krásnou Pa ou, ktorá jej na kon-
ci dala znamenie, aby sa priblížila. 
Pani sa potom stratila. Rodi ia jej 
však neverili... 

Druhé zjavenie – 14. február 1858 
Bernadeta sa cíti hnaná vnútornou si-
lou vráti  sa k jaskyni. Zájde však do 
farského kostola nabra  si do f ašti ky 
svätenej vody, ktorou chce pokropi
zjavenie. Ešte sa nepomodlí ani prvý 
desiatok, ke  zbadá bielu Pani. Za ne 
ju hne  kropi  svätenou vodou a pýta 

Lurdy: 150. výro ie zjavení Panny Márie 
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sa, i prichádza od Boha. Pani sa us-
mieva... Ke  sa Bernadeta domodlí 
ruženec, Pani zmizne. 
Tretie zjavenie – 18. február 1858 
Pani prvýkrát prehovorila. Požiadala  
Bernadetu, aby bola taká láskavá 
a prichádzala k jaskyni každý de  po-
as dvoch týžd ov. Ke  lurdská diev i-

na súhlasila, Pani ešte dodala, že jej 
nes ubuje, že ju urobí š astnou na 
tomto svete. Chodila k jaskyni každý 
de , po celých 14 dní. Zjavenie sa, 
okrem dvoch dní, ukázalo každý de .
Ôsme zjavenie - 24. február 1858 
Bernadeta upadla do extázy. Bolo tam 
ve a udí. Jej tvár vyjadrovala viac 
smútku ako radosti. Najskôr pok akla 
na kolená, sklonila hlavu a pobozkala 
zem. Posolstvo Pani bolo ve mi dôleži-
té: Pokánie! Pokánie! Pokánie! Proste 
Boha za hriešnikov! Pobozkajte zem, 
na pokánie za hriešnikov! 
Deviate zjavenie - 25. február 1858 
I napriek daž u a zime akalo množ-
stvo udí pri jaskyni.  Bernadeta 
o tomto zjavení hovorí: „Jedného d a
mi Pani povedala, aby som sa išla napi
z prame a. Pretože som prame  ne-
mohla nájs , išla som sa napi  z rieky. 
Pani mi povedala, že tam nie je pra-
me  a ukázala mi na jasky u. Išla som 
do jaskyne, ale našla som len bahnitú 
vodu. Ponorila som do nej svoju ruku, 
ale nebola som schopná nabra  ani 
trochu vody. Snažila som sa odhraba
blato pre , ale až na štvrtý pokus som 
sa mohla napi  vody. Pani ma tiež po-

žiadala, aby som jedla trávu z blízkosti 
prame a. Potom zjavenie zmizlo. Ve-
er 25. februára bola vypo úvaná od 

cisárskeho prokurátora, ktorý jej hro-
zil, že ju pošle do väzenia, pokia  mu 
nes úbi, že sa k jaskyni už viackrát ne-
vráti.
Jedenáste zjavenie – 28. február 
1858
Bola nede a. Zjavenie nastalo okolo 
siedmej hodiny ráno. Bernadeta sa 
modlila a pobozkala zem. V zástupe 
stál vysokopostavený vojak v uniforme 
komandant Renault, ktorý prišiel 
z Tarbes, aby videl na vlastné o i
„mimoriadne udalosti“  Po ve kej sv. 
omši bola Bernadeta odvedená stráž-
n ikmi  c i sár skeho  prokurátora 
k vypo úvaniu. Aj ke  jej hrozili väze-
ním, Bernadeta odpovedala na všetko 
s ve kou rozhodnos ou a pokojom. 
Šestnáste zjavenie - 25. marec 1858  
Sviatok Zvestovania vo štvrtok 25. mar-
ca je najdôležitejším sviatkom 
v histórii Lúrd. Zjavenie kone ne pre-
zradilo svoje meno. Bernadeta hovorí: 
„ Trikrát som sa Pani pýtala, kto je. 
Ona sa stále usmievala. Spýtala som sa 
znovu. Teraz však Pani pozdvihla o i
k nebu. Svoje ruky, zložila k modlitbe 
a povedala: „Som Nepoškvrnené po-
atie.“ To boli posledné slová, ktoré 

jej povedala. Potom išla Bernadeta 
navštívi  farára otca Peyramala 
a znova mu všetko vyrozprávala. 
Osemnáste zjavenie - 16. júl 1858  
Ke  sa Bernadeta za ala modli  ruže-
nec objavila sa Pani. V extáze, ktorá 
trvala štvr  hodiny sa Nepoškvrnené 
po atie rozlú ilo s Bernadetou. 

Preložené z knihy:
Lurdy - Život Bernadety. 

Text: Anka G. Vavrová 
Foto: autorka, internet 
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Balí ek pe azí na ceste, hne  ved a
chodníka. Naokolo sa rozprestiera tma, 
ulica je prázdna. Za ínam rozmýš a ,
odkia  sa mohli tie peniaze vzia . Vez-
mem ich do ruky a po prepo ítaní hne
zis ujem, že je tam hodnota rovnajúca 
sa asi tak mesa nej výplate aj 
s prémiami. „Pekný úlovok.“ hovorím 
si. Už mi hlavou prebleslo mnoho vecí, 
po ktorých som túžil, no doteraz som si 
ich nemohol dovoli . Hne  na druhý 
de  teda pôjdem do obchodov, aby 
som nejako zužitkoval svoj nález.  
Ke  som sa už chystal spa , zuby si 
umývajúc, prehovoril strašlivý hlas: 
„Tie peniaze nie sú tvoje!“ Tento hlas 
sa ešte párkrát zopakoval, každým ra-
zom tichšie a tichšie, až úplne zmizol. 
V posteli som sa len preva oval 
s myšlienkami, že tie peniaze naozaj 
nie sú moje a ja som ich len našiel. 
Za al som si uvedomova , že by mohli 
niekomu chýba . Istotne sa vracal una-
vený z roboty s celou svojou výplatou 
v deravom vrecku. Doma mu vynadala 
žena, že nedoniesol výplatu a on sa 
cítil previnilo, lebo rodinný rozpo et sa 
pri viacerých de och rýchlo krátil. Za-
budol som na veci, ktoré som si chcel 
nasledujúci de  kúpi , zabudol som na 
obchody a svoje túžby. Vcítil som sa do 
pocitov tohto zúboženého loveka
a chcel som mu pomôc . Ako sa ale dá 
v takom ve kom meste nájs lovek, 
ktorý prišiel o svoju výplatu? Predpo-
kladal som, že ich pôjde h ada  hne
ke  vyjde slnko. Nešiel som teda do 
školy, no namiesto toho som o akával 
nejakého loveka na mieste, kde som 
našiel peniaze. Ani som nevedel, koho 
mám aka . Bude mladý? Bude starý? 
A bude to vôbec chlap? Tak som tam 

len tak stál a rozhliadal sa po loveku, 
ktorý by mohol vyzera  ustarostene 
a nie o h adá. Bol som tam už vyše 
hodiny, moje nádeje na úspech sa mi 
zdali mizivé a myslel som si, že si tie 
peniaze budem musie  necha . Už ma 
naozaj boleli nohy a bola mi celkom 
zima pri to kom vy kávaní, a tak som 
zašiel do najbližšej presklenej kaviar-
ne, aby som odtia  mohol sledova
okolie. Vyplatilo sa. Asi tak po dvadsia-
tich minútach sa objavil ustarostene 
vyzerajúci chlap v starej ervenej bun-
de, ktorý nie o h adal. Moje srdce za-
jasalo, ani som nedopil svoj ierny aj 
a už som utekal k nemu. Na jeho tvári 
bolo vidie  za udovanie, ke  k nemu 
pribehol chlapec s otázkou: „Stratili 
ste nie o?“ Samozrejme som predpo-
kladal jeho odpove , no on mi namies-
to jednoduchého áno rozpovedal celý 
svoj príbeh. Vypo ul som si ho 
a presved il sa, že je to ur ite ten, 
ktorý v predchádzajúci ve er stratil 
svoju výplatu, ale on stále nevedel, že 
mám jeho peniaze. Vytiahol som ich 
teda z tašky a podal mu ich. Jeho v a-
ka bola naozaj neopísate ná, okamžite 
ma pozval do kaviarne, kde som už 
predtým bol a aj ke sme si boli ne-
známi, objal ma. Vypili sme aj, po-
zhovárali sme sa a každý sa potom vy-
bral vlastnou cestou. Odvtedy som ho 
nevidel. Domov som krá al naozaj 
s krásnym pocitom, že som niekomu 
pomohol a stále som cítil tú v a nos ,

Najtajomnejšie  
jadro loveka: 
Hlas svedomia 
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ktorá z neho vyžarovala.  
Ako som sa len k takému inu vôbec 
dostal? Chcel som si predsa kúpi  nie-
o, po om som už dlho túžil. „Tie pe-

niaze nie sú tvoje!“ spomenul som si 
na ten silný hlas, ktorý to všetko spus-
til. Kde sa len vo mne nie o také moh-
lo vzia ? Odkia  to prišlo? Napadlo mi 
mnoho otázok a postupom asu som si 
na ne našiel aj odpove . Cez ten malý 
ve ký tajomný nástroj v našom vnútri, 
o my nazývame svedomím, sa k nám 

prihovára Boh a hovorí nám, o je 
správne a o nie. No ni  nám neprika-
zuje, iba nás navádza na tú správnu 

cestu. Ve  som vtedy mohol na hlas 
zabudnú , s ahostajnos ou zaspa
a na druhý de  sledova  svoje pôvodné 
plány. Boh mi však dal návod, ktorý sa 
mi zdal morálne správny a tak som sa 
sám rozhodol, o chcem spravi  s tými 
peniazmi.  
Toto svedomie alebo Boží hlas v našom 
jadre nám napovedá, o je to naj-
správnejšie v našom živote. Je to svet-
lo, ktorým sa nám tlmo í Božia vô a. 
Ponúka nám návod na konanie dobra 
na podnose, no možnos  slobodne sa 
rozhodnú  je už len na nás samých. 

František Küffer 

S. M. Eglantína Kardošová, FDC  

* 26.07.1883  Rajec, okres Žilina 
† 1.2.1963    Sláde kovce, okr. Nitra 

S.M. Eglantína, krstným menom Anna, 
sa narodila v de  sv. Anny, tak sa jej 
sv. Anna stala patrónkou. 

Rodi ia ju vychovávali zbožne, tak ako 
aj ostatných súrodencov. Základnú ško-
lu absolvovala v rodisku a alšie 
v Budapešti u našich sestier. Tam vstú-
pila do našej Kongregácie. Po ula vola-
nie, prijala ho a zostala mu verná po 
celý život. Uvedomovala si, že si dob-
rovo ne vybrala cestu kres anskej do-
konalosti. Pod a toho žila svoj reho ný 
život. To bola jej vytúžená rados . Po 
noviciáte vyu ovala ru né práce. Ne-
skôr sa dostala na Slovensko a tu pôso-
bila práve v Prievidzi. Aj tu pracovala 
vo svojom odbore.  

Vynikala v utiahnutosti, skromnosti 
a nábožnosti. Nikoho nezarmútila, bola 
jemná a ku každému milá, pokojami-
lovná a tichá. Bola  to sestra plná mod-
litby, ml ania  a denného poriadku. 

V roku 1930 sa obnovil náš bývalý kláš-
tor v Spišskej Sobote. Bola tu ustano-
vená za predstavenú, aby previedla 
reštaura né práce domu. Za iatkom 
júla 1930 po kolaudácii domu pricesto-
vala prvá provinciálna predstavená 
Alexandrína Ma arová FDC s prvými 
ôsmimi kandidátkami na prípravu prvej 
slovenskej oblie ky. Bola ve mi sláv-
nostná, 15. augusta 1930 za prítomnos-
ti biskupa Mons. Jána Vojtaššáka. Bol 
naším sponzorom, podporoval nás nie-
len duchovne, ale aj hmotne. 

Prvou magistrou noviciek bola 
S.M.Eglantína Kardošová. Bola si vedo-
má, že láska k Ježišovi je jediná cesta 
do neba. Svätos , dokonalos  bol jej 
program, ktorého naplnenie požadova-
la od zverených noviciek. asto si ko-
nala adorácie a meditácie v kaplnke 
k l á š t o r a .  P r ed s t a venou  bo l a 
v Prievidzi, vo Ve kých Levároch - od 
roku 1944-1950, pokia  štát nesústredil 
sestry do sústre ovacích kláštorov. 
Pri rekreácii bola ve mi veselá, plná 
srde ného smiechu, kedy sestry roz-
právali svoje zážitky zo školy, ktoré sa 
prihodili denne pri vyu ovaní. 

Jubileum Kongregácie Dcér Božskej Lásky  
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Tesne pred sústredením ochorela 
a ležala v nemocnici v Bratislave. 
Z nemocnice už išla do Ivanky pri Nit-
re, kde boli naše sestry sústredené.  

Neskôr sa objavila u nej ažká choro-
ba. Chorobu prijímala  ako dar Boží. 
Dlhší as ležala v nemocnici v Nitre. 
Ticho trpela, modlila sa a pre slabo-
s  málo rozprávala so sestrami. Ve a
obetovala pre vykúpenie duší. Denne 
dostávala životnú posilu – sv. prijíma-
nie. Dialo sa to v tajnosti, pretože 
v tých asoch k az nesmel prís  do 

nemocnice. Bola zaopatrená sviatos a-
mi chorých a d a 1. februára 1963, sa 
pripojila k svojim spolusestrám, ktoré 
ju predišli do ve nosti.

Vedela, že re  lásky je obeta, preto 
trpezlivo znášala, o jej pripravila 
Prozrete nos . Dnes odpo íva v živote 
ve nej Lásky. 

Bože, daj  jej  svetlo a pokoj ve ný!

S. M. Timotea Šebe ová, FDC 

as vysved ení - as na zamyslenie 

Milí priatelia,   
srde ne Vás pozdravujem v mene celej Spojenej piaristickej  
školy F. Hanáka v Prievidzi. 

Len nedávno naši žiaci prežívali rados , niektorí i smútok z výsledkov svojej 
polro nej práce. Dostali vysved enie, obraz vlastnej usilovnosti, zodpovednos-
ti, obraz svojej osobnosti. S týmto úradným dokladom ich stotož uje vä šina 
rodi ov a mnoho u ite ov.

Dobré vysved enie – dobré die a, zlé vy-
sved enie – zlé die a. Naozaj vždy platí 
toto jednoduché pravidlo? Nemôže by  aj 
žiak s trojkami i štvorkami dobrým love-
kom, a naopak, jednotkár pokrytcom 
a egoistom? Pre o si spolo nos  vytvorila 
zjednodušenú rovnicu, predsudok, s ktorým 
musia deti neustále bojova ?

Je as pôstu, rozjímania a prehodnocovania vz ahov. V tomto príspevku chcem 
apelova  predovšetkým na rodi ov. V ankete (ktorú chceme uverejni  na pokra-
ovanie) mali žiaci doplni  svoj názor na jednotlivé problémy dotýkajúce sa 

rodiny. A pretože je otec a mama jej základom, pre ítajte si, o si o nich  naše 
deti myslia.   

Zamyslime sa nad svojím vz ahom k vlastným de om, nad našimi požiadavkami 
a nárokmi na ich výkon. Je on skuto ne obrazom ich osobnosti a vysved enie 
všetko, o nás má zaujíma ? Dávame im to, o ony dávajú nám? Pozrite sa, ako 
nás milujú! Alebo ak nie, rozmýš ajme pre o!
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Anketa o vz ahu detí k rodine 

Mama je lovek, ktorý: 
- je môj najlepší priate
- pre m a znamená ve mi ve a, lebo mi rozumie 
- ma podporuje, pomáha mi a dáva lásku 
- ma priviedol na svet a dal mi tým najkrajší dar 
- ma miluje od za iatku môjho života a vychováva ma najlepšie ako vie 
- perie, varí a žehlí 
- by nemal v našom živote chýba , stará sa o nás, a preto by sme jej mali by
  ve mi, ale ve mi v a ní
- je so mnou v ažkých chví ach 
- sa na m a nahnevá, ale rýchlo sa aj udobrí 
- sa o m a stará, obdarúva ma láskou a stojí pri mne v ažkých chví ach 
- mi pomáha, stará sa o m a, bojí sa o m a a chce ma vystríha  pred chybami 
v mojom živote 
- je na m a trochu prísna, ale má ma rada 
- je pre m a najdôležitejšia na svete 
- bez mamy by som nemohla ži

Otec je lovek, ktorý: 
- asto žartuje 
- ma živí, stará sa o m a
- ma vychováva, a aj ke  sa mi to niekedy nezdá, chce pre m a len to
  najlepšie 
- ma má rád a rada sa sním porozprávam 
- mi dáva peniaze 
- je na m a pyšný, hoci mi nepreukazuje ve a lásky 
- riadi rodinu 
- ma vedie správnym smerom 
- mi pomôže, ke  som bezradná, ale ve mi asto nemá pre m a porozumenie 
- mi ob as pomáha pri u ení 
- býva s ním veselo a keby som ho nemala, ve mi by mi chýbal 
- ke  ho potrebujem, tak ma ochráni 
- ktorého nemám tak rada ako mamu 
- zarába a dáva mi peniaze 

Pripravila Elena Blašková 
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1. Úvodná modlitba  
2. Schválenie programu po prednesení  
    podnetov 
3. Obnovenie lenov celej FPR 
4. Piaristická spojená škola F. Hanáka 
5. Plán inností jednotlivých sekcií 
6. Rôzne
7. Závere ná modlitba a požehnanie  

Schválenie programu  
Mons. Mgr. Ján Bednár, dekan predlo-
žil program zasadnutia FPR, ktorý bol 
jednomyse ne schválený. 

Obnovenie lenov FPR 
Pán dekan informoval prítomných 
o priebehu a výsledkoch volieb. Pred-
ložil vedúcim jednotlivých sekcií 
schválený zoznam jednotlivých le-
nov. Volieb sa zú astnilo približne 
1400 veriacich, ktorí zvolili navrhnu-
tých vedúcich a jednotlivých zástup-
cov sekcií. Zárove  dal pán dekan od-
hlasova  návrh na výkon funkcie ta-

jomník, zapisovate , kde navrhol  
Ing. Vladimíra Pavlí ka. Tento návrh 
bol odhlasovaný všetkými zú astnený-
mi. Na záver predstavil predstaven-
stvo FPR pod a štatútu FPR, ktoré tvo-
ria: predseda: Mons. Mgr. Ján Bednár, 
zástupca Mgr. Daniel Markovi , tajom-
ník, všetci k azi vo farnosti a vedúci 
všetkých piatich sekcií. 

Piaristická spojená škola F. Hanáka 
Páter PaedDr. Juraj urnek informo-
val o situácii na piaristickej škole. 
Dnes má spojená škola 704 žiakov a 70 
zamestnancov. Aj na budúci školský 
rok by mali by  otvorené pre prvý ro -
ník 2 triedy a na osemro nom gymná-
ziu bude otvorená jedna nová trieda. 
Absolventi školy mali minulý rok ve mi
dobrú úspešnos  prijatia na vysoké 
školy. Je tu obava,  o prinesie nový 
školský zákon. Pán dekan vyzdvihol 
stúpajúcu úrove  vzájomnej spoluprá-
ce.

Zo zápisnice z Farskej pastora nej rady  
farnosti Prievidza - mesto zo d a 28.01.2008 

Oznamujeme výsledky volieb do Farskej pastora nej rady (FPR), ktoré boli 
v nede u 20. 01. 2008.  Po s ítaní hlasov volebnou komisiou (Bednár, Markovi ,
Karcagi) a po schválení diecéznym biskupom Mons. Rudolfom Balážom d a
22.01.2008 pod . 181/1 naša FPR má týchto 25 lenov: 
Predseda: Mons. Mgr. Ján Bednár, dekan  
Zástupca: Mgr. Daniel Markovi , kaplán 
1. Úradní lenovia: k azi: P. Mgr. Tomáš Hu a, SchP, P. PaedDr. Juraj ur-
nek, SchP, P. Mgr. Ján Hríb, SchP a zástupca katechétov: Mgr. Viera Mádrová. 
2. Zvolení lenovia: Milan Petráš, Helena Zajacová, Eva Surová, Alojz Vl ko, 
Lukáš Páleš, Anna Gálová, Ing. Júlia Urban oková, Štefan Gašparík, Ing. Gabrie-
la Leitmanová, Ing. Konstantín Pogorielov, Mgr. Katarína Bubnášová, Jozefína 
Majtenyiová, Mgr. Jaroslava Ugróczyová, Mgr. Silvia Fajerová. 
3. Delegovaný len: S. M. Agáta Packová, FDC 
4. Menovaní lenovia: Ing. Ondrej Karpiš, PhD., Mgr. Peter Schmidt, Ing. Vladi-
mír Pavlí ek, Anna Kulichová 

Mons. Ján Bednár, dekan 

Výsledky volieb do Farskej pastora nej rady  
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Plán inností jednotlivých sekcií  
Vedúci sekcií dostali možnos  infor-
mova  prítomných o ich plánovaných 
aktivitách v nasledujúcom polroku.  
Pracovná sekcia, za ktorú sa k plánu 
vyjadril vedúci pán Milan Petráš, plá-
nuje brigády na upratovanie niekto-
rých astí kostola, výmenu elektroin-
štalácie v  „Božom hrobe“ a zabezpe-
enie organizácie 1. sv. prijímania 

a bir-movky vrátane výzdoby. Samo-
zrejmé je operatívne riešenie vzniknu-
tých problémov. 
Za Propaga nú sekciu informoval Alojz 
Vl ko. Plánuje sa stále vydávanie a-
sopisu Bartolomej, ktorý prešiel per-
sonálnymi zmenami aj novou grafickou 
úpravou. Je potrebné udrža asopis 
ekonomicky tak, aby si zarobil na ná-
klady. Nástenky sa majú inovova
pod a liturgického kalendára, tiež sa 
plánuje výmena polystyrénov. Web-
stránka farnosti www.farapd.sk má 
priemernú dennú návštevnos  130 i-
tate ov, farské oznamy sú aktualizova-
né pravidelne v nede u. Tento trend 
chcú kompetentní udrža  a zárove
pripravi  redizajn stránky. 
Ing. Júlia Urban oková, vedúca chari-
tatívnej sekcie, informovala o pripra-
venej „Správe o innosti Charity sv. 
Vincenta“ za rok 2007. Od 4.2.2008 sa 
bude znova vydáva  aj druhé jedlo, 
vydávanie šatstva a zdravotníckych 
potrieb. Charita má problémy so stre-
chou – je nutná analýza stavu a ná-
sledné vyriešenie. Tiež poprosila prí-
tomných o spoluprácu pri získavaní 2% 
z daní z príjmu na ú ely charity. 
Za liturgickú sekciu plány predstavil  
Ing. Konštantín Pogorielov. Lektorský 
zbor má 22 lenov, mimoriadnych  
rozdávate ov sv. prijímania 19 lenov.
Do sekcie patrí aj Ružencové bratstvo, 
k t o r é  m á  b o h a t é  a k t i v i t y 
(predmodlievanie pred sv. omšou, du-
chovné cvi enia). S prácou kostolníkov 
je ve ká spokojnos , rovnako aj so 

službou organistov a žalmistov. Viace-
rí z liturgickej sekcie sa zú astnia du-
chovných cvi ení v Chrenovci. Stále sa 
liturgická sekcia  snaží o omladenie 
ružencového bratstva.      
Za katechetickú sekciu informovala 
Mgr. Viera Mádrová. Sekcia pripravuje 
biblickú olympiádu - dekanátne kolo: 
ZŠ 11.3. a SŠ 12.3. Okrem toho pre-
biehajú prípravy detí na prvé sväté 
prijímanie, ktoré bude 25.5. a na bir-
movku 29.6.2008. Plánujú sa aj aktivi-
ty ku D u matiek a D u detí.
Na záver plánovaných inností na prvý 
polrok 2008 pán dekan vyslovil návrh, 
aby sa každá sekcia stretávala pravi-
delne aspo  raz za štvr rok vo fare. 

Rôzne
- Pán Milan Petráš informoval 
o duchovných cvi eniach v Chrenovci 
v d och 29.2. až  2.3.2008.  
- Sestra Agáta, FDC požiadala 
o modlitby , aby sa priestory „TRNKY“ 
za ali ím skôr využíva  pre mládež. 
- Pán dekan po akoval za starostlivos
o faru a kuchy u pani Anne Krištofo-
vej.
- Na prvú pôstnu nede u  10.2.2008 
bude zbierka pre charitu. 
- V Mariánskom kostole bude každú 
nede u gréckokatolícka liturgia 
o 15:00 hod. 
- 21.6.2008 bude ma  Marcel Puvák 
vysviacku za diakona v Opave. 

Záver
FPR ukon il pán dekan po akovaním 
za aktívnu ú as  a po modlitbe udelil 
prítomným požehnanie. 

Zapísal : Ing. Vladimír Pavlí ek
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Už v úvode pôstu, na Popolcovú stredu, 
nás k azi vyzývajú: „Kajajte sa a verte 
evanjeliu!“ Pokánie nasledujúcich šty-
ridsiatich dní nás má privies  bližšie 
k Bohu. Život svätého Leopolda Mandi-
a sa však okolo pokánia pohyboval 

nielen štyridsa  pôstnych dní do roka, 
ale takmer stále. ažko poveda , i
viac pokánia v podobe po etných obetí 
priniesol, alebo vo sviatosti zmierenia 
ako k az sprostredkoval. 

Leopold Mandi  pochádzal z územia 
dnešnej Bosny a Hercegoviny, ale pô-
vodom bol Chorvát. Narodil sa 12. má-
ja 1866 ako dvanáste die a manželov 
Mandi ových. Tí mu dali meno Bohdan, 
o znamená Boží dar. 

Bohdan si od za iatku vyžadoval zvlášt-
nu starostlivos  rodi ov. Bol totiž vý-
razne zakrpatený (nikdy neprekro il 
výšku 135 cm) a navyše mal slabý hlas 
a koktal. Ke  sa rozhodol vstúpi  do 
františkánskeho seminára kapucínov 
v Udine, udia utešovali jeho matku, že 
tam bude aspo  dobre ukrytý. Ve
na manželstvo by mal sotva nejakú 
šancu. Bohdanovo rozhodnutie však 
malo korene niekde inde. Nechcel 
vstúpi  do kláštora, aby sa pred sve-
tom ukryl, ale aby sa do  ako misionár 
vrátil. Po as dvoch rokov v Udine sa 
tichom a sebacvi ením snažil napravi
svoju re nícku chybu, ktorá bola pre-
kážkou v jeho túžbe po komunikácii. 
To bol len po iatok jeho obetí, ktoré 
po as svojho života priniesol. 

V roku 1884 prijal spolu s kapucínskym 
habitom meno Leopold. A o tri roky 
neskôr našiel cie , ktorý už až do konca 
neustále smeroval základnú orientáciu 
jeho života – návrat východných od-

padlíkov ku katolíckej jednote, ukon-
enie sporov medzi katolíkmi 

a pravoslávnymi. V roku 1890 bol vy-
svätený za k aza, musel však prinies

alšiu ve kú obe . Predstavení mu to-
tiž nedovolili, aby šiel domov odslúži
primi nú svätú omšu. S pokorou to pri-
jal a svoje novok azské požehnanie 
poslal domov iba na dia ku. 

Hne  po vysviacke požiadal páter Leo-
pold predstavených, aby ho poslali ako 
misionára na Východ, jeho žiados  však 
bola zamietnutá. Pre malú postavu 
a výraznú koktavos  ho predstavení 
nepovažovali za vhodného na túto služ-
bu. Páter Leopold sa teda s pokoru 
stiahol. Za al sa za zjednotenie ve a
modli  a jeho misionárskym po om sa 
stala spovednica. Už zanedlho sa uká-
zalo, že Boh ho v nej obdaril chariz-
mou dokonalého duchovného vodcu. 

Otec Leopold pôsobil sedem rokov vo 
funkcii spovedníka v Benátkach, potom 
sa stal predstaveným kláštora 
v Dalmátsku. Po nieko kých rokoch sa 
vrátil do Talianska a tu opä  ut žil ra-
nu – kvôli posmešnému žartu, ktorý si 
z neho urobili tri mladé diev atá, mu 
bolo do asne od até povolenie spove-
da . Zdalo sa, že sa mu všetko zrútilo. 
Nemohol odís  na Východ, ani pôsobi
v aktívnom apoštoláte. Nehodil sa na 
ni  iné, len na spovedanie. A teraz mu 
aj toto právo bolo od até. Boh ho však 
neopustil. V roku 1909 bol preložený 
do Padovy, kde sa spovedanie na al-
ších tridsa  rokov stalo jeho jedinou 
k azskou povinnos ou.

K otcovi Leopoldovi prichádzali na spo-
ve udia zo všetkých strán. Boli to 
nielen oby ajní ro níci a robotníci, ale 

POKÁNIE AKO NÁPL  ŽIVOTA 
Sv. Leopold Mandi



aj k azi a biskupi, me-
dzi ktorých patril i bu-
dúci pápež Ján Pavol I.. 
Neraz akali dlhé hodi-
ny len preto, aby sa 
vyspovedali u otca Leo-
polda. Ten trávil celé 
dni v malej cele medzi 
kostolom a kláštorom, 
v zime adovej, v lete 
dusnej, z jediného dô-
vodu - aby umožnil u-

om zmier i  sa 
s Bohom. Mnohých pri-
ahoval svojou múdros-
ou srdca i porozume-

ním pre udské slabosti. 
B o l  o b v i o v a n ý 
z nedostato nej prís-
nosti na kajúcnikov, on 
však hovorieval: „Pre o by sme mali 
ponižova udské duše, ktoré k nám 
prichádzajú zmieri  sa s Božou láskou? 
i azda Ježiš uponížil Magdalénu, cu-

dzoložnicu alebo mýtnika?“ „Ak ma 
Ukrižovaný obviní z toho, že mám 
„široké rukávy“, poviem mu: Tento 
smutný príklad, blahoslavený pane, ste 
mi dali vy. Ja som ešte nedospel 
k šialenstvu zomrie  za duše!“ Dokázal 
sa vcíti  do situácie hriešnikov 
a odporú al ich Ježišovej Matke. Stá-
valo sa, že v ažkých zamotaných ve-
ciach prerušil spove , poprosil spove-
dajúceho o trpezlivos , uchýlil sa 
k soche Panny Márie, vrúcne sa modlil – 
a vä šinou sa do spovednice vrátil 
s úsmevom na tvári. 

Otec Leopold mal po celý život ustavi -
né problémy so zdravím a ku koncu mu 
diagnostikovali aj rakovinu hltana. Na-
priek tomu neprestával so spovedaním 
a svoje utrpenie obetoval ako zados -
u inenie za udské hriechy. Zomrel 30. 
júla 1942. Ke  o dva roky neskôr bom-
bardovali Padovu, presne pod a jeho
predpovede bola zni ená budova kláš-

tora, jeho cela a socha 
Matky Božej však zostali 
neporušené.
Blahore ený bol pápežom 
P a v l o m  V I .  d a
2. mája 1976, svätore e-
ný Jánom Pavlom II.  
16. októbra 1983. Ten 
o om povedal: „Svätý 
Leopold Mandi  nezane-
chal žiadne teologické 
ani literárne diela, nefas-
cinoval svojou kultúrou, 
nezaložil žiadne charita-
tívne diela. Pre všetkých, 
ktorí ho poznali, nebol 
ni  viac ako biedny reho -
ný brat, malý a chor avý. 
Jeho ve kos  tkvie niekde 
inde. Otec Leopold bol 

v ždy  k  d i s poz í c i i ,  poho tový 
a usmievavý, zamyslený a skromný, 
plný taktu, muž dôvery, verný otec 
duší, vážený a zhovievavý u ite , tr-
pezlivý duchovný vodca. Keby sme sa 
pokúsili opísa  ho jedným slovom, ako 
to robili po as jeho života jeho peni-
tenti a spolubratia, bol jednoducho 
spovedníkom. Vedel iba spoveda , ale 
v tom tkvie jeho ve kos . Držal sa vždy 
v ústraní, aby skuto nému Pastierovi 
duší uvo nil miesto.“ 

Svätý Leopold Mandi  je výrazným prí-
kladom pokory, obety a sprostred-
kovania Božej lásky. „Každá duša, kto-
rá prosí o moju službu, stane sa mojím 
úsvitom,“ povedal raz. Prosme tohto 
patróna spovedníkov o to, aby aj naši 
k azi boli tými, ktorí nás privedú bliž-
šie k Bohu. 

Životopisné údaje erpané z knihy: 
. Pod ejski: So  zeme a svetlo sveta 1  

a internetu

Pripravila: Petra Humajová 
Obrázok: internet 

Zo života svätých 
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Liturgické okienko 
3. február 2008 – 4. Nede a cez rok 
 1 - H adajte Pána, všetci pokorní zeme...    Sof 2,3, 3,12-13 

R - Blahoslavení  chudobní v duchu, lebo ich je nebeské krá ovstvo.  
          Ž 146 
 2 - ...ale o je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych. 

          1Kor 1, 26-31 
Ev - Ke  Ježiš videl ve ké zástupy, vystúpil na vrch... otvoril ústa a u il ich: 
„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské krá ovstvo. Blahoslavení 
pla úci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedi mi zeme. 
Blahoslavení la ní a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. ... Blaho-
slavení istého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, o šíria pokoj, lebo 
ich budú vola  Božími synmi...“      Mt 5, 1-12a 

10. február 2008 -  1. Pôstna  nede a
 1 - Vtedy Pán, Boh, utvoril z hliny zeme loveka a vdýchol do jeho nozdier 

dych života.         Gn 2,7-9 
R - Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.    Ž 51 
 2 - Hriech bol síce vo svete už pred zákonom, lenže hriech sa nepo íta, ke

nieto zákona.         Rim 5,12-19 
Ev  -  Potom Duch vyviedol Ježiša  na púš , aby ho diabol pokúšal. A Ke  sa šty-
ridsa  dní a štyridsa  nocí postil, napokon vyhladol. Tu pristúpil pokušite
a povedal mu:“ Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kame ov stanú chleby.“  
On odvetil: „ Napísané je: Nielen z chleba žije lovek, ale z každého slova, ktoré 
vychádza z Božích úst... Ale je aj napísané: Nebudeš pokúša  Pána, svojho Bo-
ha.“  Napokon mu Ježiš povedal: „ Odí  satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu 
Bohu, sa budeš kla a  a jedine jemu budeš slúži .“   Mt 4,1-11 

17. február 2008 -  2. Pôstna  nede a
 1 - Požehnám tých, o a budú žehna , a prek ajem tých, o a budú preklí-

na !
          Gn 12, 1- 4a 
R - Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.  
          Ž 33 
 2 — Trp spolu so mnou za evanjelium, posil ovaný mocou Boha.                           

          2Tim 1,8b-10 
Ev - O šes  dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a vyviedol ich na vysoký 
vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu žiarila s a slnko a odev mu 
zbelel ako svetlo. Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s nim. Vtedy 
Peter povedal Ježišovi:“ Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: 
jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“  Kým ešte hovoril, zahalil ich jas-
ný oblak a zaznel hlas:“ Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám za úbenie,
po úvajte ho!“ A ke  zdvihli o i, nevideli nikoho, iba Ježiša.                                  
          Mt 17, 1-9 
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24. február 2008-  3. Pôstna nede a
 1 - o si po nem s týmto udom?! Len trošku a ukame ovali by ma!                             

          Ex 17, 3-7 
R - Pane, daj, aby sme po úvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia. Ž 95 
 2 - A tak ospravedlnení z viny, žijeme v pokoji s Bohom, skrze nášho pána Ježi-

ša Krista.         Rim 5, 1-2.5-8 
Ev - ... Ježiš unavený z cesty sadol si k studni... Tu prišla po vodu istá Samari-
tánka. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napi !“ ... „Ako si môžeš ty, Žid, pýta  vodu 
odo m a, Samaritánky?“ Ježiš odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto 
je ten, o ti hovorí: Daj sa mi napi , ty by si poprosila jeho a on by ti dal  živú 
vodu.“  Žena mu povedala: „Pane, ani vedro nemáš a stud a je hlboká. Odkia
máš teda živú vodu?“ Ježiš jej odvetil: „Každý, kto pije túto vodu, bude znova 
smädný, ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízni  naveky... 
a stane sa  v om prame om vody, prúdiacej do ve ného života.“  Jn  4, 5-42 
         spracovala A. Karaková

D a 8. februára 2008 uplynie rok,
o nás navždy opustila naša drahá  

Marienka Me iarová z Prievidze.
Za tichú spomienku a modlitbu akujú súrodenci s rodinami. 

D a 16. februára 2008 so pripomenieme 3. výro ie úmrtia nášho otca, manžela 
a dedka Karola Czvingera. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú modlitbu. 
Spomínajú synovia, dcéry, vnuk Robko, manželka Božena a celá rodina. 

Spomienky na zosnulých 
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Sú až o zájazdy do Ríma 
Od Popolcovej stredy 6. februára do Ve kono nej nedele 23. marca 2008 sa usku-
to ní pri príležitosti tohtoro ných Svetových dní mládeže v Sydney sú až Rádia 
Vatikán. Je ur ená pre mladých vo veku medzi 18. a 30 rokom života. Viac infor-
mácii o podmienkach sú aže sa možno dozvedie  na internetovej stránke sloven-
ského programu Vatikánskeho rozhlasu: www.radiovaticana.org/slovensko. Na 
výhercov Ve kono nej sú aže akajú 2 týžd ové zájazdy do Ríma a Vatikánu 
a  20 alších cien. 

Stáž pri SKM v Bruseli 
Slovenská katolícka misia (SKM) v Bruseli ponúka 12-mesa nú stáž zameranú na 
prípravu a realizáciu kultúrnych, vzdelávacích, mládežníckych a náboženských 
projektov. Za iatok: september 2008. Požiadavky: vek do 25 rokov, projektové 
skúsenosti, teologické alebo pedagogické vzdelanie, znalos  francúzskeho alebo 
anglického jazyka. Motiva ný list a profesijný životopis zašlite do 29. februára 
2008 na e-mail: mail@SKMBrussels.be.  

Oznamy 
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Farská kronika 
od 26. decembra 2007  
do 25. januára 2008   

Do farského spolo enstva sme  
Sviatos ou krstu prijali: 

Blahoželáme k prijatiu  
sviatosti manželstva: 

S kres anskou nádejou na stretnutie  
vo ve nosti sme sa rozlú ili so zomrelými: 

Timotej Lisý 
Radka Kme ová 
Nelly Homolová 
Pavol Danko 
Charlie William Rowlands 
Katarína Kónyová 
Sofia Šipláková,  
Peter Bahu a

Miloslav Me iar, 55. r. 
Margita Petrášová, 65. r. 
Emília Zdurien íková, 84. r. 
Albín Ištok, 72. r. 
Kristína Buková, 79. r. 
Anna Bliž áková, 70. r. 
Jozef Olejka, 79. r. 
Jozef Radi , 35. r. 
Libuša Van ová, 61. r. 
Mária Ko anová, 77. r. 
Vlasta Kyse ová, 71. r. 
Agneša Gažíková, 76. r. 
Amália Gatialová, 76. r.  

Ing. Jozef Maco – Ida Gálová 
Leonard Anthony Storms – Lucia Bendíková 
Daniel Ben ek – Petra Viechová 
Ing. René Števanka – Ing. Marianna Motúzová 
Rastislav Ofertáler – Andrea Bolchová 
Martin Košecký – Kristína Flimelová  
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Fotoreportáž 
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Farský ples 2.2.2008 

Detský maškarný ples 3.2.2008 

Skautský ples, 19.1.2008 




