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Úvodník

Milí itatelia Bartolomeja, na za iatku Nového roka prajem Vám hojnos  Božieho 
požehnania, pevné zdravie a pokoj vo svojej rodine, aby sme po as celého roka 
vydávali všade svedectvo o Kristovej láske. 
V jednej peknej prezentácii bolo takéto Ježišovo Viano né posolstvo lásky: 
„Prišiel som na svet, pretože a milujem. Vzdal som sa všetkého, o som mal – 
celej svojej moci, slávy a jasu nebies – prišiel som, aby som urobil pre teba do-
stupné a drahocenné poklady spásy a ve ného života. Mojím majetkom bol celý 
vesmír, ale bolo to úplne bez obdarovania mojej lásky a prijatie tvojej lásky. 
Ke  som si zvolil, že prídem a budem ži  a zomriem pre teba, vedel som, že mô-
žem o akáva  najdrahocennejší dar... tvoju lásku. 
Dávno, dávno predtým, cez tie prvé Vianoce, som za al ve nú re az lásky, ktorú 
som urobil závislou na tvojom pokra ovaní. Môj dar spásy je pre toho, kto ho 
chce prija  a túži po tom, aby všetky duše na zemi prišli k poznaniu m a a mojej 
lásky k nim. Avšak zvolil som si pracova  prostredníctvom iných udských duší. 
Moje posolstvo vždy bolo a bude ohlasované prostredníctvom úst, rúk, nôh 
a inov tých, ktorých som si vyvolil, aby boli mojimi priate mi a nasledovníkmi. 
Pravá láska nie je bez dávania. Pravá láska nie je bez obete“. 
Nede ou Krstu Pánovho oficiálne kon í viano né obdobie, ale to neznamená, že 
kon í aj naša snaha ži  túto Ježišovu lásku, ktorú sme si uvedomili cez prežité 
Vianoce. Od krstu máme ú as  na Božom živote v láske, v spolo enstve veriacich 
v Cirkvi. Cirkev nás vedie na tejto ceste spásy, preto nás u í, ako máme chápa
a ži  sviatos  krstu: 
„Sviatosti Nového zákona, ustanovené Kristom Pánom a zverené Cirkvi ako iny
Krista a Cirkvi, sú znakmi a prostriedkami, ktorými sa viera vyjadruje 
a upev uje, vzdáva sa kult Bohu a uskuto uje posväcovanie udí, a tak zvrcho-
vane prispievajú k utváraniu, upev ovaniu a prejavovaniu cirkevného spolo en-
stva; preto tak posvätení služobníci, ako aj ostatní veriaci musia pri ich slávení 
preukazova  najvyššiu úctu a náležitú starostlivos .“ (Kódex kánonického práva - 
CIC kánon 840) 
„Rodi ia die a a, ktoré má by  pokrstené, a takisto tí, ktorí prevezmú úlohu 
krstných rodi ov, sa majú riadne pou i  o význame tejto sviatosti a o záväzkoch, 
ktoré s ou súvisia; farár sa sám alebo cez iných má postara , aby rodi ia pasto-
ra nými pou eniami, ba aj spolo nou modlitbou boli náležite pripravení, pri om
zhromaždí na to viaceré rodiny, a kde je to možné, aj ich navštívi.“ (CIC kánon 
851 bod 2) 
„Aby sa die a dovolene pokrstilo, sa vyžaduje: 
1. aby rodi ia, aspo  jeden z nich alebo kto ich zákonne zastupuje, súhlasili; 
2. aby bola opodstatnená nádej, že bude vychované v katolíckom náboženstve; 
ak taká nádej úplne chýba, má sa krst pod a predpisov partikulárneho práva od-
loži , pri om sa rodi om vysvetlí dôvod.“ (CIC kánon 868 § 1) 
„Svätý krst je základom celého kres anského života, vstupnou bránou do života 
v duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme 
oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými úd-
mi, sme za lenení do Cirkvi a dostávame ú as  na jej poslaní: „A tak sa krst 
správne a vhodne definuje ako sviatos  znovuzrodenia skrze vodu 
v slove.“  (Katechizmus Katolíckej Cirkvi – KKC 1213) 
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„Krst je teda kúpe om vody, v ktorom „neporušite né semeno“ Božieho slova 
spôsobuje svoj oživujúci ú inok. Sv. Augustín o krste hovorí: „Slovo sa privádza 
k (hmotnému) prvku a vzniká sviatos .“ (KKC 1228) 
„Sta  sa kres anom sa už od ias apoštolov uskuto uje postupným napredova-
ním a uvádzaním do kres anského života, ktoré pozostávajú z viacerých etáp: 
túto cestu možno prejs  rýchlo alebo pomaly. Vždy však obsahuje niektoré zá-
kladné prvky: ohlasovanie slova, prijatie evanjelia, ktoré vedie k obráteniu, vy-
znanie viery, krst, vyliatie Ducha Svätého a pristúpenie k Eucharistickému prijí-
maniu. (KKC 1229) 
„Aby sa krstná milos  mohla rozvíja , je dôležitá pomoc rodi ov. To je aj úloha 
krstného otca alebo krstnej matky, ktorí majú by  presved enými veriacimi, 
schopnými a ochotnými pomáha  novopokrstenému, die a u alebo dospelému, 
na jeho ceste kres anského života. Ich úloha je skuto nou ekleziálnou službou. 
Celé cirkevné spolo enstvo nesie as  zodpovednosti za rozvinutie a zachovanie 
milosti prijatej v krste.“ (KKC 1255) 
Preto je potrebné, aby si všetci rodi ia dobre uvedomili, že oni majú by  prvými 
ohlasovate mi viery svojim de om. Ba aj celé farské spolo enstvo má svoj ur itý 
podiel na formovaní každého novopokrsteného. 
V  januárovom ísle Bartolomeja už nieko ko rokov uverej ujeme pravidelne na-
šu  farskú štatistiku, z ktorej sa dá všeli o vy íta . Sú to však len suché ísla. 
Rozhodujúci je život každého farníka a žia  za posledné roky nemôžeme by  ve -
mi spokojní s kvalitou náboženského života v našej farnosti. Iste ospravedlnení 
by sa našlo neúrekom, ale o nás môže dišpenzova  od úvodného Ježišovho Via-
no ného posolstva lásky? 
Preto spolo ne prosme Ježiša, aby nám všetkým vyprosil u svojho nebeského Ot-
ca vä šiu ochotu obetova  sa v tomto roku, aby sme  slovami i skutkami privá-
dzali k viere ím viacerých pokrstených i nepokrstených, lebo Ježiš prišiel za-
chráni  nás všetkých. 

Spolo ne sa modlime s Helen Steiner Riceovovou: 
„Bože, ude  nám tento rok širší poh ad, taký, aby sme chyby druhých videli Tvoji 
o ami. Nau  nás nesúdi  urýchlene, nielen dospelých...ale aj mladých. Daj nám 
trpezlivos  a milos  vytrva . A silnejšiu vieru, aby sme sa cítili bezpe ne. Na-
miesto pamätania pomôž nám zabudnú  na všetky veci, o nám spôsobili trápe-
nie. Neobmedzene odpúš a  urážky a nachádza  každý de  bohatú odmenu. 
V priate skej obete, nachádza  pomocnú ruku a pokúša  sa za každú cenu poro-
zumie ; aby každý z nás kdeko vek sme... pokúšal sa dosiahnu  nedosiahnute né
hviezdy.
Ve kí aj malí... dobrí aj zlí..., mladí aj starí... smutní aj š astní sa dnes pýtajú: 
stojí za to ži ?
Odpove  je len v láske a dávaní. Pretože len láska môže urobi lovekom 
a láskavos  srdca prinesie pokoj našej mysli. Dávaním lásky môžeme za a  tento 
rok; rozptýli  oblaky nenávisti a strachu“. 

K tomu, aby sme všetci zodpovedne vydávali svedectvo o Kristovej láske žehná 

Mons. Ján Bednár, dekan 
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Sviatos  krstu Prievidza – mesto

Spolu v r. 2004: 103,  2005: 112
                2006:  94 93

z toho -  chlapcov 46
  -  diev at 47

Deti do 1 roku 72
Od 1. do   7. roku 4
Od 7. do 18. roku 8
Od 18 roku 9
Konvertoval 0
Rodi ia - cirkevne sobášení 48

- len civilne sobášení 30
- druh a družka 13

Slobodná matka 2
Sviatos  manželstva Prievidza – mesto

Spolu: 2004:44; 2005: 31; 2006:32 29
Katolík s katolíkom 25
Katolík s kres anom 0
Katolík s nepokrsteným 4
Slobodný + slobodná 28
Slobodný + rozvedená a vdova 1
Obaja vdovci 0

Sviatos  birmovania Prievidza – mesto
Spolu: 2004:104; 2005:89; 2006:116 88
z toho - chlapcov 30

  - diev at 58
Pohreby Prievidza – mesto

Spolu v r. 2004: 150;  2005: 164
               2006: 147 176

z toho -  muži 91
 -  ženy 85

Do 30 rokov (vrátane) 5 z toho 2 do 1 roku
Od 31 - 60 rokov (vrátane) 33
Nad 60 rokov 138
Zaopatrených 102
Nezaopatrených 73
Nepokrstení 1

Štatistika za rok 2007  
vo farnosti sv. Bartolomeja - Prievidza – mesto  
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Dnes na sloví ko s pánom kaplánom Andrejom Karcagim  

Toho asu ste prišli do Prievidze ako 
výpomocný kaplán z dôvodu operácie 
nášho pána dekana. Radi by sme sa 
o Vás dozvedeli viac a preto nám do-
vo te  položi  nieko ko otázok: 

Pán kaplán Andrej, pomysleli ste nie-
kedy na návrat do Prievidze? 
Nemohol som tomu uveri , že budem 
kaplánom v Prievidzi, ve  som tu skoro 
doma.
Pripravovali ste sa na k azské povo-
lanie od detstva ?  
Nikdy som nad tým nerozmýš al. Vnuk-
nutie a poznanie prišli ako blesk 
z jasného neba. Pri modlitbe po jednej 
sv. spovedi v Lazanoch som s istotou 
vedel, že mám by  k azom.  Mal som 
necelých dvadsa  rokov. Bolo to jedno-
zna né, silné a náhle. A už som krá al  
priamou cestou. Ur ite za tým boli 
modlitby  predkov, starkých i mojich 
vzácnych rodi ov. Otec, mama i starí 
rodi ia moje rozhodnutie prijali 
s rados ou.
Rád spomínate na svojich u ite ov? 

Aké boli vaše vz ahy, popr. zážitky 
na štúdiách?  
Na vz ahy u ite ov k žiakom mám ve -
mi pekné spomienky zo všetkých škôl. 
Uvediem aspo  pani profesorku Glen-
dovú - našu triednu z Hotelovej akadé-
mie i  spolužiakov, s ktorými som dote-
raz v kontakte. Som ve mi v a ný Pá-
novi i za priate ské vz ahy z k azského 
seminára. Ve a mi pomohli dp. Anton 
erve , tiež moji spovedníci dp. a-

prnka a dp. Grega. 
A zážitok? 
Ako tretiaci sme mali na starosti mod-
litbu sv. ruženca v kaplnke. Predbieha-
li sme sa, kto pripraví krajšie rozjíma-
nie. Jeden bohoslovec si pripravil roz-
jímanie o ase. Doniesol do kaplnky 
budíky z celého seminára. Usporiadal 
ich pred oltárom a vážne rozjímal. 
Lenže nevedel, že chalani mu budíky 
natiahli na zvonenie tak, aby  za ali 
zvoni  po as rozjímania. A stalo sa: 
zazvonil  prvý budík c n, za chví u

alší píp-píp, a tak sa ich rozozvu alo 
nieko ko. Viac nám nebolo treba... 

Ja som Pán a iného niet, okrem m a nieto Boha. 
Opásal som a, hoci si ma nepoznal. 

(Iz 45, 5) 

Bol posledný marcový de  v roku 1980,  ke  sa manželom 
Zdenkovi a Alexandre Karcagiovcom narodilo v Handlovej prvo-
rodené die a syn Andrej. Svoje prvé roky prežil s rodi mi 
v Nedožeroch-Brezanoch, neskôr v Prievidzi, kde navštevoval 
tri roky ZŠ Malonecpalskú. V jeho deviatich rokoch sa s rodi mi
a bratom  pres ahovali do Lazian pri Prievidzi. Po ukon ení ZŠ 
pokra oval v štúdiu na Hotelovej akadémii v Prievidzi. 
Po maturite rok pracoval ako ašník na rie nej lodi a v hoteli. 
Potom študoval v k azskom seminári v Badíne. Za k aza bol 

svätený 17. júna 2006 vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej 
Bystrici. Po primíciách v Lazanoch sa stal kaplánom v Banskej Bystrici - Katedrá-
le.



1/08 

6

Predsa sa nájdu v živote chvíle, kedy 
sa musíme mnohého vzda ...
Odjakživa som mal rád psov. S tým 
svojím som strávil ve a asu na cvi i-
sku, v prírode. Od sedemnástich rokov 
až do maturity som tancoval 
v tane nom klube Viery Nedeljakovej. 
Mojou srdcovou záležitos ou boli latin-
sko – americké tance. Hrával som te-
nis. K športu ma priviedol otec. Doma 
i v škole som mal pre svoje záujmy 
dobré zázemie. 
Mnoho udí z dôvodu finan ných kríz, 
nezamestnanosti odchádza za prá-
cou...
Ke  ide muž pracova  na týžd ovky, i
na dlhšie do cudziny, neprestáva by
otcom rodiny. Ve kou oporou 
v takýchto situáciách je modlitba 
a správny rebrí ek hodnôt v rodine. 
Vzájomná modlitba manželov, detí 
i celej rodiny udrží rodinu aj 
v ažkostiach pospolu. Je dobré, ak 
viaceré rodiny spolu vytvárajú modlit-
bové spolo enstvo, v ktorom sa dokážu 
navzájom povzbudzova .

U koho v rodinách vidno vä ší prob-
lém?
Zdá sa, že niektorí muži majú momen-
tálne krízu, akoby stratili identitu. Ne-
sta í len zarobi  a donies  do rodiny 
peniaze, sadnú  si do kresla, pusti
televíziu, otvori  pivo... to nie je úpl-
né otcovstvo. Manželky a deti potrebu-
jú viac. Ke  sa muži obrátia, za nú 
chodi  do kostola, nie preto, že je ne-
de a, ale pretože milujú Ježiša, potom 
sa rodiny stanú sadom, v ktorom bude 
rás  nový život, nielen biologický fyzic-
ký, ale i duchovný život. 
Ktoré slová vás vedia povzbudi ?
Použijem slová Jána Pavla II.: 
„Nebojte sa, otvorte brány Kristovi!“ 
Strach a malomyse nos  nás chcú opan-
ta  z každej strany. Pre o sa akáme? 
Boh je tu s nami, aj ke  sa zdá, že spí, 
ale On je tu! 
Viete sa popasova  s pokorou? 
Snažím sa. Je to ako sliepka, ktorú na-
há am každý de  a nie a nie ju chyti .
Predsa nejaké tie pierka pokory mi 
v ruke ob as zostanú. 

asto zabúdame na dôležitú úlohu 
k aza pre spásu našich duší, sme stá-
le nespokojní...  
K az je nosite om Kristovho k azstva. 
No je len lovek. Diabol vie, že ak je 
k az svätý, zatiahne so sebou aj ve a
duší. Zlý si brúsi na neho zuby, pokúša 
ho viac. Chce ho zmias  aj cez malé 
veci. V mene k azov prosím  o zhovie-
vavos , porozumenie, pochopenie, o
má plati  aj zo strany k azov vo i ve-
riacim. Ale to je len tá udská stránka. 
Neradno na k aza nadáva , zlore i
mu, pretože ten kto zlore í k azovi, 
zlore í samotnému Kristovi. Za k azov 
sa treba modli . Akých k azov si udia
vymodlia, takých budú ma . Od k azov 
závisí stav Cirkvi, ak sa má za a  Cir-
kev obnovova , musí to za a  od obno-
vy k azov. Prosím udí, aby sa za nás 
modlili. Prosím udí v mene k azov, 
aby nám odpustili, aby boli zhovievaví. 

D
ne

s 
na

 s
lo

ví
ko



1/08 

7

D
nes na sloví

ko
My sme všetci jedna ve ká rodina. Sme 
vaši a vy naši. 

ím by ste chceli povzbudi  mladých, 
ktorí sa pripravujú na svoje duchov-
né povolanie? 
Treba si stráži  svoje povolanie, pove-
da  o tom k azovi, zve a ova  ho. 
Rozlišova , i je to ono, i nie. Modli
sa za . Chráni  si ho. Ako hovorí sv. 
Peter apoštol: „Ke  si budete chráni
svoje povolanie, vtedy sa vám naširoko 
otvorí cesta do Božieho krá ovstva.“ 
Ako napísal sv. Alfonz Mária Liguri, 
u ite  Cirkvi, pre takéhoto loveka, 
ktorého Boh povolal k zasvätenému 
životu a vybral si inú cestu, je ve ká
ažkos  sa spasi . Nie je to vtip. Ne-

môžeme to bra  na ahkú váhu. Je to 
ve ká zodpovednos  za povolanie 
a milosti. 

ím  chcete povzbudi  veriacich do 
nového roku?  
Ja a povzbudi ? Tým, ím má k az po-
vzbudzova : svätos ou jednoduchos ou
života, krá aním v Božej milosti 
a plnením si svojich stavovských povin-
ností pod a Božej vôle. A ešte: ako tre-
ba bra  každý de  chlebík do ruky, tak 

treba bra  každý de  do rúk Sväté pís-
mo, ktoré je svetlom pre náš život. 
Slovo, ktoré pohýna srdce, mení srdce.  
Máme ve a problémov, lebo nepozná-
me Božie Slovo. Kto nepozná Božie 
slovo, nepozná Krista. Kde sa otvára 
Sväté písmo doma, tam prichádza Boh 
do rodiny a jej lenovia budú prechá-
dza  životom s požehnaním. 
Pre trpiacich a skôr narodených: 
Utrpenie má ve ký zmysel. Treba, aby 
sa chorí spájali s trpiacim Kristom vo 
svojom utrpení, aby vydržali, pretože 
tým zachra ujú obrovské množstvo 
duší. Ani si neuvedomujú, ko ko tým 
pomôžu, ke  sa spoja s Ježišom 
v utrpení. V trpiacich a chorých je 
múdros . Dajme si od nich poradi .
Svätci hovoria, že utrpenie je ve ká
milos . Radšej trpie  ako zomrie . Je 
to ažké, ale má to zmysel. 

Prajem všetkým itate om Bartolomeja 
radostný, požehnaný rok 2008. 
                                                          

akujeme za úprimné slová.   
Pripravili Anka. G. V. a Peter Š. 

Ustavi ne sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!     
Flp 4,1;4 

Láska je ažká úloha 
Láska nie je luxusný tovar, ktorý si možno kúpi . Láska neznamená by  len tro-
chu v údny. Láska je úloha pre všetkých udí, aby žili v mieri a priate stve.

Ke  sme za úbení, všetko ide ako po masle. Všetky pocity sú zohrané, nie sú 
žiadne problémy, len asu je primálo, alebo sa príliš vle ie. Žiaden lovek však 
nie je milý a milovaniahodný každý de . Ma  niekoho len preto, že je milý – to 
sa môže ahko skon i   fiaskom. 

Milova  znamená bezpodmiene ne dôverova , prežíva  radosti, ale aj žiale 
a starosti partnera, aj ke  každodenné spolužitie môže na vzájomnú úctu 
a náklonnos  pôsobi  ako jed. 

Z knihy Phil Bosmans: Daruj úsmev, Lú  2005  (pripravila E. Pogorielová) 
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Piaristická spojená škola Františka Hanáka 

Vážení rodi ia!
H adáte pre svoje die a dobrú školu? Chcete aby 
Vášmu die a u bola poskytnutá kres anská výcho-
va?
Máte záujem o komplexná výchovu a vzdelanie 
mladého loveka vo veku od 6 do 19 rokov? 
H adáte tvorivé, podnetné a kultúrne prostredie 
v centre Prievidze? 
Záleží Vám na výu be cudzích jazykov? 
Mate obavy z ve kých anonymných škôl 
a pôsobenia negatívnych javov spolo nosti?
Chcete u svojho die a a formova  hodnotový reb-
rí ek?
Máte ešte ve a nezodpovedaných otázok?

Pozývame Vás d a 1. februára. 2008 (piatok) na 

ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. RO NÍKA
 v ase od 8.00 – 16.00 hod.

Kontakt a miesto konania: 

Ul. A. Hlinku 44, 971 01 Prievidza (pod kláštorom); 
tel:/fax: +421 46 54 24 997;  web: www.piaristi-pd.sk;

mail: skola@piaristi-pd.sk. 
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Vianoce sú svetlom, v rámci behu roka 
i v našich životoch. 
... lebo je krásne chysta  od septem-
bra dar eky u om, ktorí robia náš 
svet skuto ným, je krásne špekulova ,
rozmýš a  a h ada , potom po kúskoch 
v taške nenosi  svoje veci, ale nie o, 
o je naším len chví ku, potom zabali

a ukry  na verejných a predsa tajne 
tajných miestach. Vzda  sa kúta svojej 
skrine a kôpky svojich pe azí, kopy 
asu venovaného h adaniu a nachádza-

niu, ve  robi  rados  druhým znamená 
robi  sebe ešte vä šiu.
Lebo je krásne s láskou chysta  kolá i-
ky, srdie ka posypané farebnou ryžou, 
drobné a veselé, medovní ky alebo 
trebárs slané špirálky, o chutia tak 
domácky, oko vek, o nie je cie om, 
ale prostriedkom, ako preži  Vianoce 
v ich skuto nej hojnosti.  
A posiela  listy, poh adnice, maily 
a esemesky, každú inú, venovanú, 
žiadne hromadne rozposielané správy, 
ale pár slov pre udí, ktorí patria do 
života. A zmôc sa na cudzojazy ný
pozdrav na poh adnicu, ktorá poletí za 
hranice, k u om, ktorých už nikdy 
neuvidíme. Lebo tak to jednoducho 
ide, že niektoré stretnutia sa už nikdy 
nezopakujú a napriek tomu nezabúda-
me. Lebo nemôžeme.  
Je zvláštne oslobodzujúce strias  sa 
vlastných vín, síce nie až tak príjemné, 
možno nám perfekcionistom to padne 
ešte horšie, ale vybojova  ten boj so 
sebou znamená akoby zaslúži  si Via-
noce. Vyklopi  vlastný smetný kôš, vy-
trias  prach nechcených vín, ke  vyho-
vára  sa na tempo a život nemá zmy-
sel, tak to prináša pokoj. A šancu zno-
va ži  v pokore. 
A potom dostáva  pozdravy, pár sku-
to ných objatí, nie virtuálnych, o ne-
hrejú až tak ve mi. Pozdravy, o tešia, 
aj viac, aj menej. Aj bolia, ob as, ke

na polstránkový s láskou písaný mail 
dostaneme len poh adnicu bez obsahu 
z amerického servera. Ke  to tak až-
ko padne, ve  sa máme radi. Možno. 
A rozhovory o živote, o vlastných ces-
tách, lebo na Vianoce spoma uje as, 
dáva nám šancu, aby sme boli viac spo-
lu, viac si blízki.
A potom štedrá ve era so svetlom 
z Betlehema, v noci polno ná pod ne-
mým svetlom hviezd, zase raz preplne-
ný kostol a všade mihotavé plamienky, 
koledy, o ožívajú raz do roka. A živý 
Boh v podobe die a a, ktorému smie 
porozumie  každý, Boh všetkých, nie 
vyvolených. Popri umelej romantike 
nájs  odvahu ís  pod povrch, uvidie
odvahu Boha investova  sa do tohto 
šialeného sveta udí, erpa , ko ko sa 
len dá a akova  za všetko, za Viano-
ce, za rados  i boles , lebo nikdy ne-
vieme, ktorý okamih života nás posúva 

alej a ktorý brzdí.   
Tiché svetlo, Vianoce. Naozajstno 
v  nás. Je pár dní po. A nech už žijeme 
opä  akoko vek oby ajný život, musí-
me bojova , aby všetko toto zostalo 
v nás. Aby toto všetko zostalo v nás... 

ud bývajúci v temnotách  
uvidel ve ké svetlo.  
Svetlo zažiarilo tým,  
o sedeli v temnom kraji smrti.  

(Mt 4, 16)  

Dnes sa splnilo toto písmo.  
(Lk 4, 21) 

Pripravila –mk-  

(Po) Viano ne
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Nekrológ 
S. M. Melitína Mäsiariková, FDC 

*  Prievidza- Necpaly  r. 1902 
†  Pieš any  12. 12. 1960 
Pochovaná:  Vrbové pri Pieš anoch. 

S. M. Melitína, rod. menom Pavlína, sa 
narodila v  Prievidzi - Necpaloch. Mala 
ve kú príležitos  stretnú  sa s našimi 
sestrami v Prievidzi, pretože navštevo-
vala základnú školu, kde sestry vyu o-
vali. Dostalo sa jej základného vzdela-
nia a dobrej výchovy v rodine.  
Dobrý príklad našich sestier zaú inko-
val na srdcia žia ok, viaceré vstúpili do 
našej Kongregácie. Nako ko na Sloven-
sku sme ešte nemali noviciát, diev atá 
odchádzali ku našim sestrám do Prahy. 
Tam si vykonali noviciát, sväté s uby. 
V roku 1927 vznikla Slovenská provincia 
so sídlom v Trnave a slovenské sestry 
sa mohli vráti  na Slovensko. Niektoré 
zostali a dodnes žijú v eskej provin-
cii.

S. M. Melitína sa vrátila do Slovenskej 
provincie. Jej povaha bola veselá, žar-
tovná a takto ahšie prekonávala až-
kosti, o život prinášal. Mala bohaté 
životné skúsenosti, s ktorými sa rada 
podelila v komunite medzi spolusestra-
mi. Vypomáhala v kuchyni a  pri domá-
cich prácach. Svoje povinnosti si sve-
domito plnila. Ve mi rada sa modlila 
a adorovala v kaplnke. 

Ur itú dobu chodila aj na zbierku po 
obciach, aby prosila  potraviny pre si-
roty, ktoré boli v našom sirotinci 
v Trnave. Zbierky boli vtedy schválené 
ministerstvom vnútra. Svojim humorom 
si získavala srdcia udí, ktorí ju štedro 
obdarovávali. 

Po as likvidácie kláštorov 29. augusta 
1950 pôsobila v kláštore v Spišskej So-
bote, ktorý sa stal jedným zo sústre o-
vacích kláštorov pre reho né sestry. 
Sestry tu mohli pracova  len pod štát-
nym dozorov tzv. štátnych zmocnen-
cov. Boli tu sústredené reho né sestry 
z iných rehô . V  roku 1952, aj kláštor 
v Spišskej Sobote bol zrušený a zdravé 
sestry boli prevezené do tovární do 
iech a choré sestry sústre ovali do 

charitných domovov po Slovensku. Sr. 
M. Meletína bola prevezená do kláštora 
sestier premonštrátok vo Vrbovom pri 
Pieš anoch spolu s alšími šiestimi ses-
trami našej rehole. Tu pracovali 
v záhrade a na poliach a taktiež pri 
domácich prácach.  

V posledných rokoch svojho života sa 
ve mi s ažovala na bolesti v krížoch. 
Lekár upovedomil sestry, že je to až-
ká choroba kostí. Pred Vianocami 
v roku 1960 spadla a zlomila si nohu, 
neskôr ochorela na zápal p úc, ktorý 
bol aj prí inou smrti a v 58 roku svojho 
života, 12.12.1960 zomrela zaopatrená 
sviatos ami umierajúcich v nemocnici 
v Pieš anoch. 

Svojím príkladom dobrej, pokornej 
a radostnej reho nej sestry  vydávala 
evanjeliové svedectvo. Vo svojej cho-
robe asto vyslovovala k Bohu strelné 
modlitby. Zomrela v nemocnici 
v Pieš anoch, pochovaná je na cintorí-
ne vo Vrbovom. 

Tu o akáva slávne vzkriesenie. 
R.I.P.

Text: S. M. Timotea Šebe ová, FDC 
Foto: archív FDC v Prievidzi 

Jubileum Kongregácie Dcér Božskej Lásky  
v Prievidzi 1908 - 2008 
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Advent a Vianoce intenzívne prežívajú 
najmä najmenšie deti. Inak tomu ne-
bolo ani v ZŠ na Malonecpalskej ulici. 
Na podnet katechétky si s rados ou 
za ali pripravova  srdie ka na príchod 
Božieho die atka. Štvrtáci najmä svia-
tos ou pokánia, prváci, druháci a tre-
tiaci skutkami lásky a modlitbami. Kto 
zvládol úlohu, dostal obrázok Božieho 
die a a, alebo anjela a mohol ho so 
svojím menom vlepi  na spolo né dielo 
- obraz Panny Márie Bohorodi ky. Ich 
rados  vždy vyústila do sprievodu 
s obrazom a pies ou: „ Mária nás milu-
je, Mária nás ochra uje, Mária ...“
Tak isto spontánne skrsla v skupinke 
druhákov túžba urobi  živý Betlehem. 
Za al nácvik plný radosti, humorných 
situácií i zdravej trémy. S Božou pomo-
cou sa všetko podarilo. Deti sa o svoju 
rados  chceli podeli  aj so svojimi naj-

bližšími, preto 20.12.2007 o 13.00 pri-
šli do školy mamy, otcovia, súrodenci 
i ujovia. S napätím sledovali nestarnúci 
príbeh lásky Boha k loveku v podaní 
svojich detí. Nik sa nezdráhal vstúpi
do závere ného tanca pastierikov oko-
lo jasli iek. Priestor prenikala atmo-
sféra dôvery, jednoduchosti a detskej 
nevinnosti. A to sú Vianoce... 

j.u.

Vianoce a Advent na ZŠ Malonecpalskej 

Celá naša rodina a tiež priatelia 
a známi tradi ne prežívame posledný 
de  roka na farskej diskotéke mladých. 
Tradícia môže vzniknú  aj tak, že naj-
skôr sa jeden lovek „obetuje“. Tak to 
bolo v mojom prípade. Šla som kvôli 
diev atám, ktoré som pripravovala 
k sviatosti birmovania a rodi ia ich ne-
chceli pusti  na diskotéku bez dozoru. 
Mladí ma spontánne prijali medzi seba 
a ja som sa za ala výborne bavi . Po 
chvíli moju rados  za ala kali  myš-
lienka, že nie sú so mnou moji najbliž-
ší, že manžel zrejme unudene prepína 
televízne programy. Rozbehla som sa 
po nich. Nedali sa dlho prehovára ,
akoby akali len na to. Pre jedenás
ro ného Jurka to znamenalo ve ké dob-
rodružstvo. V tú noc sme prvýkrát celá 
rodina vítali Nový rok v adorácii pred 
Najsvätejšou Sviatos ou vo farskom 
kostole sv. Bartolomeja. Pán si nás 
celkom získal, už nepoznáme konco-

ro nú dilemu ako trávi  Silvestra. 
Naše spolo enstvo sa z roka na rok roz-
rastá. Máme skúsenos , že sta í raz 
zaži  rodinnú atmosféru spolupatri -
nosti, radosti a jednoduchosti a ona si 
vás získa. Sú asne sme si vedomí, že 
ni  nie je samo od seba. Preto sa chce-
me zo srdca po akova  všetkým orga-
nizátorom, ú inkujúcim, všetkým, kto-
rí akoko vek prispievajú k tomuto 
úspešnému podujatiu. Vyprosujeme 
vám všetkým pokoj srdca, ktorý môže 
da  iba Ježiš. 

Vaši „dospeláci“ 

PS:  Zárove  chceme vyzva  aj alšie 
rodiny našej farnosti k tvorivosti lásky, 
akej sme boli svedkami pri sledovaní 
silvestrovského programu mladých. Že 
by sme na tohtoro nom Silvestri do 
programu prispeli aj my?  

j.u.

Po akovanie mladým 
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Pol hodinu pred polnocou je silvestrov-
ská zábava prerušená. Organizátori 
vyzvali hostí k opusteniu sály, chcú 
pripravi  novoro né prekvapenie. Pri-
dávam sa k vä šej skupinke, ktorá ide 
smerom do farského kostola na polno -
nú adoráciu. Hoci je polnoc ešte ale-
ko, no né ticho úspešne pretína rachot 
petárd. Približujúc sa k námestiu, stále 
zrete nejšie vnímam hudbu a udskú 
vravu. Až ke  sa ocitám vo virvare ná-
mestia, uvedomujem si, že ís  do kos-
tola svätého Bartolomeja, znamená ís
proti prúdu. Rýchlo sa presúvam k ok-
raju ulice, kde stretávam svojich spo-
lupútnikov. Dav pripomínajúci prvomá-
jový sprievod, hrnúci sa uli kou sme-
rom od farského kostola nás temer str-
háva. Bez slov sa približujeme k chrá-
mu. Vchádzame dnu objíma nás zá-
zra né ticho a pokoj. Pán pánov a Krá
krá ov nás už aká obklopený h stkou 
svojich verných. 

Pok aknúc, prvýkrát si z h bky duše 
uvedomujem, akej výsady sa mi dostá-
va. To poznanie v mojej duši vyvoláva 
hlbokú pokoru. Uvedomujem si, že ako 
ten dav vonku, tak som žila dvadsa
rokov v nevedomosti a v nevere aj ja. 
Dvadsa  Silvestrov svojho života som 
prežila bu  pri televízore, na zábave, 
i na námestí. Ale ako roky plynuli, 

všetky tie novoro né radovánky spôso-
bovali stále vä šie prázdno a beznádej. 
Moja kríza vyvrcholila v roku 2000. Stá-
le intenzívnejšie som do svojej prázd-
noty  kládla zúfalé otázky: Kam krá-
am? Kam vediem svoje deti, manžela? 

Aký to má všetko zmysel? Je Boh, ale-
bo nie je? Bu  je všetko, alebo ni ...
A On Je skuto ne všetko. Celý môj ži-
vot sa dotýkal mojej prázdnoty, tak 
ako sa dotýka prázdnoty každého lo-
veka. Ale až teraz som mu ju dovolila 
naplni  a tak: 

Vytiahol ma z jamy hrôzy,  
z bahnitého kalu. 

Nohy mi postavil na skalu 
a kroky mi upevnil. 

Do úst mi vložil piese  novú, 
chválospev nášmu Bohu. 

Mnohí to uvidia a báze  ich naplní 
a budú dúfa  v Pána. 

Blažený lovek,
o v Pána skladá dôveru  
a nevšíma si pyšných  

ani náchylných klama .
Ve a zázrakov si urobil,  

Pane, Bože môj, 
A v tvojich zámeroch s nami  

kto sa ti vyrovná? 
Ohlasujem tvoju spravodlivos

vo ve kom zhromaždení, 
Svojim perám hovori  nebránim,

Pane, ty to vieš. 
Tvoju spravodlivos
si v srdci neskrývam, 

Rozprávam o tvojej vernosti  
a o tvojej spáse. (Žalm 40,3-6,10-11) 

Odvtedy, ke  sa blíži chví a prechodu 
dvoch rokov, opúš am neistú zábavu 
(aj ke  je super) a krá am k istote. K 
známemu Bohu, ktorý sa nám 
v Ježišovi úplne daroval. Mám túžbu, 
aby sa dav zastavil, aby  pochopil, že 
cie om nášho života nie sú udia. Je 
ním Boh. 

Polno ný oh ostroj len tlmene preniká 
ticho chrámu, kde sa rozlieva piese
zjednotených s dc: „ Boh je tak blízko 
nás .... Boh je v nás... Ty si ten Dar od 
Otca nám, Ty si tá Láska o prišla 
k nám...“

Len v om nájdeme pokoj, ktorý celý 
život h adáme. Ja to už viem. 

j.u.

Malé silvestrovské zamyslenie 
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Farská pastora
ná rada 

                                                                                                           

Program zasadania Farskej pastora -
nej rady - FPR: 
  Úvodná modlitba  

  Schválenie programu 

  Zhodnotenie inností jednotlivých 
prcovných sekcií  

  Piaristická spojená škola F. Hanáka 

  Farský ples 2.2.2008 

  Vo by do FPR 

  innos  reho ných sestier Mariánok 

  Rôzne

  Po akovanie a závere ná modlitba 

Zhodnotenie inností jednotlivých 
pracovných sekcií 
Za pracovnú sekciu referovali Mgr. Vi-
liam Vl ko a p. Milan Petráš. Všetky 
povinnosti boli splnené riadne a na as. 
Išlo najmä o zabezpe enie chodu púte 
na Mariánskom v šku, stavby tribúny na 
tejto púti, prípravu chrámu na dôstoj-
né slávenie viano ných sviatkov 
a zabezpe enie usporiadate skej služby 
na bohoslužbách. Sú naplánované na-
sledovné innosti na prvý polrok 2008: 
farský ples, duchovná obnova pre kate-
chétov, mimoriadnych rozdávate ov 
svätého prijímania a lektorov 
v Chrenovci, upratovanie pred Ve kou 
nocou a organizácia prvého sv. prijíma-
nia.
Práca propaga nej sekcie je rozdelená 
na tri asti - príprava a udržovanie ná-
steniek, asopis Bartolomej a webová 
stránka farnosti – informovala p. Mária 
Melicher íková. V roku 2007 bolo vyda-
ných 12 ísel asopisu Bartolomej 
s priemerným mesa ným nákladom 
1100 ks. Vydávanie nie je stratové, 
redak ná rada je zna ne omladená. 
Na úvod referátu charitatívnej sekcie 

p. dekan informoval prítomných 
o stave a vývoji charity za druhý polrok 
2007 a zárove  predstavil novú vedúcu 
charity p. Ing. Júliu Urban okovú. 
MVDr. Peter Slamka potom informoval 
o posledných aktivitách v charite – 
štedrej ve eri pre 55 bezdomovcov, 
silvestrovskej kapustnici a zbierkach. 
Nová riadite ka, Ing. Urban oková 
predstavila predovšetkým najaktuál-
nejšie problémy, ktorým sa chce veno-
va .
O innosti liturgickej sekcie za ospra-
vedlneného Ing. Konštantína Pogorielo-
va informoval p. Pažický. Spomenul 
predovšetkým tých, ktorí sa aktívne 
podie ajú na liturgickom slávení – kos-
tolníkov, žalmistov, mimoriadnych po-
dávate ov svätého prijímania, organis-
tov, miništrantov. Všetky innosti v 
uplynulom polroku boli stabilizované. V 
zbore lektorov je 22 lektorov. Mimo-
riadnych rozdávate ov svätého prijíma-
nia je 16. Po as roka prebehli dve 
stretnutia lektorov a školenie lektorov 
a žalmistov. Samostatné po akovanie 
bolo vyslovené tým, ktorí sa starajú 
o liturgické slávenie v kostole na Ma-
riánskom v šku - p. kostolní ke Zajaco-
vej, organistovi p. Sabovi, žalmistkám 
pod vedením Janky Drozdovej a p. Ju-
rajovi Nedeljakovi za údržbu kostola. 
Za katechetickú sekciu informovala 
Mgr. Vierka Mádrová. Koncom augusta 
2007 prebiehala príprava katechétov 
na nový školský rok 2007-2008. Kate-
chéti sa každý mesiac v školskom roku 
stretávajú vo fare na pracovnej porade 
a tiež absolvujú formáciu. Zapájajú sa 
aj do mimovyu ovacích aktivít v škole 
(exkurzie, ve ierky, besedy, olympiá-
dy, školský asopis, sú aže, SO , živý 
Betlehem at .) a vo farnosti 
(besiedky, stretnutie so sv. Mikulášom, 

Zo zápisnice zasadnutia
FPR farnosti Prievidza-mesto, 7.1.2008
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Mnohí z nás boli pokrstení už v detstve 
a milos  krstu berú ako samozrejmos .
Rodi ia nás priniesli do kostola, k az
pokrstil, stali sme sa Božími de mi. Ni
zvláštne. Tí, ktorí ku krstu museli pre-
kona  dlhú cestu, si však tento okamih 
vážia viac. A možno aj chápu ove a
viac ako my, o to znamená by  Božím 
die a om... Príkladom je aj prvá bla-
hoslavená spomedzi Indiánov, Kateri 
Tekakwitha.
Kateri sa narodila v roku 1656. Jej otec 
bol ná elníkom indiánskeho kme a Mo-
hawkov. Mama pochádzala z indiánske-
ho kme a Algonkinov a bola kres an-

kou, nemohla však verejne vyznáva
svoju vieru, pretože Mohawkovia nená-
videli náboženstvo belochov. Malé 
diev atko, ktoré sa narodilo, nazvali 
mladí manželia Iorágode, o znamená 
Ranná zorni ka. Hne  po narodení 
chcela da  mama svoju dcéru pokrsti ,
bolo to však nebezpe né, pretože Mo-
hawkovia k azov chytali, mu ili 
a nakoniec popravovali. Priate ka jej 
vtedy poradila jediné – ma  trpezlivos
a vytrvalo sa modli .
Asi o rok na to prišiel do dediny Mo-
hawkov k az, ktorý získal povolenie 
navštívi  indiánskych kres anov zaja-

Krst ako naplnenie túžby 
Blahoslavená Kateri Tekakwitha  
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 ž
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stretnutie s rodi mi prvoprijímajúcich 
detí, at .). Katechéti pripravujú aj  
tretiakov ZŠ na 1. sv. prijímanie,  žia-
kov  ZŠ a SŠ na Biblickú olympiádu 
2007/2008 a zárove  prebieha príprava 
birmovancov na sviatos  birmovania. 
Piaristická škola Františka Hanáka 
v Prievidzi 
Páter PaedDr. Juraj urnek, SChP. in-
formoval o pripomenutí si 450 výro ia 
narodenia sv. Jozefa Kalazanského, 
zakladate a prvej bezplatnej školy pre 
chudobných. Informoval prítomných 
o zmenách na piaristickej škole , 
v sú asnosti má škola 704 žiakov a 70 
zamestnancov.  Pravidelne sa organizu-
je de  otvorených dverí, kedy je mož-
nos  sa bližšie oboznámi  so školou. Na 
škole prebiehajú duchovné obnovy 
a pred Vianocami bola pripravená via-
no ná akadémia pre rodi ov a živý Bet-
lehem.
Farský ples     
Po ôsmy krát sa uskuto ní farský ples 
v jedálni Združenej strednej školy sta-
vebnej. P. Milan Petráš informoval 
o organizovaní plesu, ktorý sa uskuto -
ní 02.02.2008 . P. dekan požiadal prí-
tomných , aby sa hlavne naši farníci vo 

vä šom po te zú astnili tohto plesu. 
Vo by do FPR 
V nede u 13. januára sa ohlásia vo far-
ských oznamoch vo by do FPR na alšie 
tri roky. Každý vedúci sekcie FPR na-
vrhne p. dekanovi lenov svojej sekcie 
a prví traja budú na volebných lístkoch 
navrhnutí kandidáti do FPR. Vo by sa 
uskuto nia 20. januára 2008. D a
27.januára 2008 bude vyhlásené nové 
zloženie FPR. V pondelok 28. januára 
2008 o 17.30 sa uskuto ní prvé stretnu-
tie obnovenej FPR, ktorá bude pôsobi
do roku 2011. 

innos  reho ných sestier Mariánok 
Sestra Timotea, FDC informovala prí-
tomných o plánovaných úpravách prie-
storov Trnky. Zárove  priblížila prácu 
reho ných sestier  v Prievidzi, kde sa 
okrem výu by žiakov starajú aj o 4 ses-
try nad 80 rokov. 
Rôzne
Duchovná obnova v Chrenovci bude 6. - 
8. marca 2008. Prvé sväté prijímanie 
je naplánované na 25. mája 2008 
o 9.00 a 11.00. Tradi ná Mariánska pú
v Prievidzi bude 17. augusta 2008. 

Zapísal: Ing. Vladimír Pavlí ek



1/08 

15

Zo života svätých 
tých Mohawkami vo vojne. Mama malej 
Kateri sa k nemu ako manželka ná el-
níka nemohla ani priblíži , jej priate -
ka mu však o nej porozprávala. Misio-
nár jej poslal pozdrav, uistil ju 
o svojich modlitbách a tiež jej poradil 
trpezlivo aka . Bolo nemožné teraz 
Kateri pokrsti .
Ke  mala Kateri 4 roky, vypukla 
v dedine epidémia kiahní. Na túto cho-
robu zomrel Katerin otec, mama i brat. 
Kateri len tak tak unikla smrti, po celý 
život jej však zostala rapavá tvár 
a slabý zrak. Malého diev atka sa ujala 
otcova sestra s rodinou. Jej strýko sa 
stal novým ná elníkom dediny a dal aj 
Kateri nové meno Tekakwitha, o zna-
mená „ona vystiera ruky“. Kateri totiž 
pre slabý zrak chodila s rukami vystre-
tými pred sebou, aby do nie oho nena-
razila.
Kateri pomáhala v domácnosti a udia
ju mali ve mi radi, jej však predsa stá-
le osi chýbalo. Vedela, že jej matka 
prijala kedysi kres anskú vieru, Boh ale 
stále zostával pre u ve kou neznámou, 
ktorú túžila spozna . Mala už 18 rokov, 
ke  sa jej po prvýkrát podarilo poroz-
práva  s k azom, pátrom jezuitom Ja-
kubom de Lambervillom. Ten navštevo-
val chorých v dedine. Kateri mala prá-
ve zranenú nohu a bola sama doma. 
Otcovi Jakubovi vyjavila svoju túžbu 
sta  sa napriek zákazom rodiny kres-
ankou, a ke  vyzdravela, za ala cho-

di  na stretnutia katechumenov - In-
diánov pripravujúcich sa na krst. Rodi-
na sa najskôr hnevala, potom sa však 
všetci za ali tvári  chladne a prestali 
jej klás  do cesty prekážky. Tekakwit-
ha tak mohla by  ako 20-ro ná na ve -
kono nú nede u 1676 pokrstená. Jej 
rodina túto slávnos  ignorovala. Tekak-
witha prijala pri krste meno Kateri 
a zú astnila sa zárove  i na svojej pr-
vej svätej omši v živote. 
Po krste za ali proti Kateri opä  útoky 
rodiny i celej dediny. Ke  v nede u

odmietla pracova , nedali jej jes .
Dedin ania ju pristavovali a dohovárali 
jej, deti si pred ou poh davo odp úva-
li. Kateri všetko znášala s pokorou, 
nakoniec sa však musela zachráni  úte-
kom do misijnej stanice pri Montreale. 
Tu sa už mohla naplno venova  modlit-
be, kajúcim skutkom a obetavej práci 
pre misie. V roku 1677 prijala po prvý-
krát Sviatos  Oltárnu a neskôr zložila 
aj s ub doživotnej istoty. Zomrela 
náhle v roku 1680. Mala iba 24 rokov. 
Pápež Ján Pavol II. ju blahore il v roku 
1980. 
Kateri napriek ve kej túžbe svojej mat-
ky a neskôr i seba samej mohla prija
krst až ako dvadsa ro ná. Hoci je pat-
rónkou ekológov, životného prostredia 
i udí prenasledovaných kvôli viere, 

ur ite pomôže i u om túžiacim po 
tom istom, o ona – u om, ktorí sa 
prostredníctvom krstu chcú sta  Božími 
de mi a spozna  tak lepšie Toho, ktorý 
pozýva k spolo enstvu s Ním každého 
z nás. 

Pripravila Petra Humajová 

(V lánku boli použité informácie 
z kníh F. Weiser: Kateri Tekakwitha a 
. Pod ejski: So  zeme a svetlo sveta I.) 
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Liturgické okienko 

6. január 2008 – Nede a Zjavenia Pána – 2. prikázaný sviatok 
1 - Zdvihni si vôkol o i a pozri, všetci sa zišli, prišli k tebe.   Iz 60, 1-6 

R - Budú sa ti kla a , Pane, všetky národy sveta.     Ž 72, 1-13 
2 - Pohania sú spoludedi mi, spolu údmi pris úbenia v Kristovi Ježišovi skrze 

evanjelium.          Ef 3,2-3a.5-6 
Ev - Ke  sa narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa:“ 
Kde je ten novonarodený židovský krá ? Prišli sme sa mu pokloni .“ Ke  to po ul
Herodes. rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých ve k azov 
a zákonníkov udu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodi  Mesiáš. Oni mu pove-
dali: „V  júdejskom meste Betleheme, lebo tak píše prorok.“... Potom mudrcov 
poslal do Betlehema a povedal: Cho te a dôkladne sa vypýtajte na die a. Ke
ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloni .“... A ke  vo sne do-
stali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej kraji-
ny.
          Mt 2, 1-12 

13. január 2008 – 1. nede a cez rok „A“ – Krst Krista Pána 
1 - Ja, Jahve, som a povolal v spravodlivosti, vzal som a za ruku.  

          Iz 42, 1-4. 6-7 
R - Pán požehná svoj ud pokojom.      Ž 29 
2 - Boh pomazal Ježiša z Nazareta Duchom Svätým a mocou a on chodil.  

          Sk 10, 34-38 
Ev - Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrsti . Ale Ján 
mu odporoval a hovoril:“Ja by som sa mal  da  tebe pokrsti , a ty prichádzaš ku 
mne?“ Ježiš mu však povedal: „ Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili 
všetko, o je spravodlivé“... Ke  bol Ježiš pokrstený, hne  vystúpil z vody. 
V tom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupo-
val a prichádzal nad neho. Z neba  zaznel hlas:“ Toto je môj milovaný Syn, 
v ktorom mám za úbenie.“       Mt 3, 13-17 

20. január 2008 – 2. nede a cez rok „A“ 
1- A riekol mi: „Služobníkom si mi, Izraelom, tebou sa chcem oslávi .“

          Iz 49,3.5-6 
R - H a, prichádzam, Pane, chcem plni  tvoju vô u.   Ž 40, 2-10 
2 - Milos  vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.  

          1Kor 1, 1-3 
Ev - H a, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som ho-
voril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja...Ján vy-
dal svedectvo:“ Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba 
a spo inul na om. Ani ja som ho nepoznal, ale ten, o ma poslal krsti  vodou, 
mi povedal: Na      koho uvidíš zostupova  Ducha a spo inú  na om, to je ten, 
o krstí Duchom Svätým. A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží 

Syn.“           Jn 1, 29-34 
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27. január 2008 – 3. nede a cez rok „A“ 
1 - Rozmnožil si plesanie, zvä šil si rados .     Iz 8,23b-9.3 

R -  Pán je moje svetlo a moja spása.     Ž 27 
2 - Lebo Kristus ma neposlal krsti , ale hlása  evanjelium.  1Kor 1,10-13 

Ev - Ježiš hlásal:“ Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské krá ovstvo.“ Ke  raz 
krá al popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter 
a jeho brata Ondreja, ako spúš ajú  sie  do mora, i povedal im:“ Po te za mnou 
a urobím z vás rybárov udí.“ Oni hne  zanechali siete a išli za nim... Videl aj 
iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svo-
jim otcom Zebedejom opravujú siete, aj ich povolal. Oni hne  zanechali lo
i svojho otca a išli za ním.       Mt 4,12-23 

spracovala A. Karaková 

Vo farnosti Prievidza-mesto sa koledovania detí spojeného so zbierkou pre kraji-
ny tretieho sveta „Dobrá novina“ zú astnili 3 skupinky detí a mladých udí, ktorí 
navštívili vyše 50 rodín a vyzbierali 30 253,- Sk.
Okrem týchto skupiniek sa zapojili do zbierky aj skupinky detí z Piaristickej spo-
jenej školy F. Hanáka a koledníci z farnosti Prievidza-Zapotô ky. Ešte stále je 
možné prispie , peniaze odovzdávajte koordinátorovi Alojzovi Vl kovi.

Dobrá novina v našej farnosti 

Viacero z tohtoro ných projektov, na ktoré naši koledníci zbierali dary, sa malo 
realizova  v Keni. O to viac smutné je, že práve v tejto krajine po prezident-
ských a parlamentných vo bách 27. decembra 2007 vypukla vlna násilia, ke
opozícia neuznala ví azstvo strany doterajšieho prezidenta Mwaia Kibakiho. 
Vyžiadala si už viac ako 300 udských životov. Desa tisíce udí boli donútení 
opusti  svoje príbytky a stratili tak strechu nad hlavou a majetok. 
Združenie lovek v ohrození, eRko - HKSD, Nadácia Integra a Slovenská katolíc-
ka charita vyzývajú verejnos  na pomoc obyvate om Kene postihnutými nepo-
kojmi v krajine. V krajine pretrváva obmedzený prístup k základným potravi-
nám, tisíce príbytkov bolo vypálených. Vyzbierané finan né prostriedky zo 
zbierky budú použité na zakúpenie materiálnej pomoci a neskôr pri obnove zni-
ených obydlí v meste Eldoret a v Nairobi predovšetkým v slume Kibera, kde 

bolo najviac obetí násilností. 
Humanitárna a posthumanitárna pomoc bude organizovaná cez osved ených 
a dôveryhodných partnerov slovenských mimovládnych organizácií v Keni. 

Ak máte záujem pomôc , môžete posla  finan ný príspevok na íslo ú tu zbier-
ky: 4000713500/3100, variabilný symbol: 777. 
Je možné prispie  tiež zaslaním SMS správy v sieti Orange a T-Mobile na íslo 
877 s textom: dms(medzera)dobranovina. Hodnota takto zaslanej SMS správy je 
30.- Sk. Všetky SMS správy, ktoré prídu na ú et Dobrej noviny od vyhlásenia 
výzvy do konca januára budú sú as ou iniciatívy SOS Ke a.

Zdroj: www.dobranovina.sk, -av- 

SOS Ke a
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Farská kronika 
od 26.11.2007 
do 25.12.2007 

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: 

Simeon Turic 
Jozef Belá
Lukas Dírer 
Tatiana Uj eková 
Dávid Vrška 
Martin Škraban 

Mária Karaková, 81 r. 
Ján i manec, 93 r. 
Anton Špilaj, 80 r. 
Anna Molnárová, 63 r. 
Emília Bražinová, 85 r. 
Marek Baláž, 77 r. 
Jozef Páleš, 73 r. 
Helena Ra ková, 75 r. 
Anna Fridrichová, 90 r. 
Alojz Meliško, 58 r. 
Fridrich echo, 78 r. 
Gabriel Ertel , 75 r. 
Ing. Ji í Cigánek, 55 r. 

Stanislav Filín a Tatiana Havettová 
Gabriel Havetta a Margita Balcarová 
Jozef Schnierer a Amália Vacvalová 
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Farská pastora ná rada a Rímskokatolícky farský úrad 
v Prievidzi - mesto Vás pozývajú na 

VIII. farský ples 
ktorý sa uskuto ní
v sobotu 2. februára 2008  
o 19.00 hodine 
v jedálni Združenej strednej školy stavebnej
na ul. Vansovej v Prievidzi. 

Pre ú astníkov plesu je okrem ob erstvenia pripravený aj kultúrny 
a spolo enský program. Do tanca a na po úvanie hrá hudobná sku-
pina Necpalanka.

Vstupenky v hodnote 500,- Sk si môžete zakúpi  každú stredu od 
17.00 do 17.30 hodiny do 30.1.2008 v sakristii farského kostola. 

Bližšie informácie u p. Milana Petráša na tel. ísle
0905 / 166 571, e-mail: petras.milan@gmail.com 
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Pozvánky na plesy 

Všetky deti pozývame na 

Detský maškarný ples  
v Jedálni ZSŠ stavebnej v Prievidzi

na ul. Vansovej (pri Priemstave) 
3. februára 2008 (nede a)

14.00 - 16.30 
Vstupné karti ky sa predávajú v sakristii  

Farského kostola sv. Bartolomeja.  
Po skon ení maškarného plesu bude  

zábava pre mládež od 17.00 do 21.00. 



VIANO NÉ SVIATKY VO FARNOSTI 

Jasli ková pobožnos , Koledovanie, 
Výstup na K ak, Silvester 


