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Jeho sny nech sa stanú našimi snami 

Pár vedcov sa raz pokúšalo vykonať 
trochu odvážnu úlohu. Snažili sa 
predvídať na základe minulých uda-
lostí, čo ich bude nasledujúci rok 
čakať. Urobili taký ročný plán oča-
kávania, čo by mohlo prísť. No títo 
vedci boli sklamaní, nič z toho, čo 
predpovedali alebo túžili po tom, sa 
nesplnilo. 
 
Aj my stojíme na začiatku roku, kto-
rý už dosiahol príponu 10. Verím, že 
nikto z nás nemá odvahu predpove-
dať, čo nás bude čakať, či to už 
v ekonomike, politike, kultúre, spo-
ločenskom živote. A hoci sa nestá-
vame prorokmi našej doby, máme 
právo snívať, želať si a túžiť po lep-
šom zajtrajšku. No vždy v plnej zod-
povednosti svojho kresťanského po-
slania.  
 
Naše sny o lepšom zajtrajšku sa bu-
dú plniť len do takej miery, do akej 
ich budeme snívať spolu s naším 
Bohom. Jeho sny nech sa stanú naši-
mi snami a naše sny nech sú Ním 
premieňané. A On má iba jeden veľ-
ký sen. Rozpráva nám ho už niekoľ-
ko tisícročí a dokonca nám to na 
začiatku letopočtov tak silno zakri-
čal, že Jeho slovo sa stalo telom. 

A tento jeho sen, telesný sen, ktorý 
je Jeho Synom, sa nedá nepočuť. 
A nehovorí nám nič iné, iba „milujte 
sa navzájom, odpúšťajte si, hľadaj-
te, čo je v živote dôležité, žite srd-
com, ktoré Ja premieňam“.  
 
Jeho slová neostávajú iba na pe-
rách, ale stávajú sa skutkami tak, 
ako on sám – Božie slovo sa stalo 
telom, pretože človek, aby pocho-
pil, musí zažiť. Ježiš nám dal pocí-
tiť, dal nám prežiť svoju smrť 
a zmŕtvychvstanie. Aj dnes nám to 
dáva zažiť – v kostole na oltári, dá 
n á m  t o  z a ž i ť  a j  z a j t r a 
a dovtedy ,kým sa Boží sen s nami 
nestane skutočnosťou. 
 
Započúvajme sa do Božích slov, za-
počúvajme sa na začiatku roku do 
Božích snov a učme sa snívať, učme 
sa žiť a Boh sa bude ponáhľať, aby 
naše sny s radosťou vyplnil. 
 
A hoci nevieme, čo nás nasledujúci 
rok čaká, predsa vieme, čo máme 
robiť. Máme snívať a hlavne usku-
točňovať Boží sen. Sen o láske, sen 
o obeti, sen o nebi. 
 

Pavel Cerovský, kaplán 

Šťastný a požehnaný 
nový rok 2010,  

veľa lásky, zdravia  
a šťastia praje  

všetkým čitateľom  
a ich blízkym  

redakcia farského  
časopisu Bartolomej. 
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Učiteľ je ten, ktorý by mal vedieť chrániť 

Ako sa vám pracovalo na korektú-
rach nášho časopisu? 
Bola to práca veľmi zaujímavá. Urči-
te aj veľmi dôležitá, lebo kresťan-
ských časopisov stále nie je veľa 
a zaslúžia si, aby boli čo najkvalit-
nejšie. Časom sa redaktori úžasne 
vypracovali, a tak je korektorskej 

práce stále menej a menej. Mňa 
táto práca obohatila, osobne som sa 
vždy tešila na rozhovory. Konkrétne 
časopis Bartolomej je už z môjho 
pohľadu nielen informátor ale aj 
formátor, čo je vlastne jeho najdô-
ležitejší cieľ.  
 

Jednou zo vzácnych a ochotných spolupra-
covníčok redakcie časopisu Bartolomej bola 
v minulosti aj pani učiteľka Antónia Kršková, 
ktorá mala na starosti korekcie. S odstupom 
času sme sa rozhodli s ňou pozhovárať. 
 
V roku 1974 absolvovala Pedagogickú fakultu 
v Nitre. Ako učiteľka pôsobila v Prievidzi. Je 
vydatá, má dve deti Žofiu a Michala a dnes už 
aj vnúčatá. Popri rodinnom živote sa 
s manželom venovali aj rozvoju duchovného 
života, ktorý presahoval kruh rodiny. Aj za to-
tality sa s inými manželskými pármi stretávali 
v rodinných spoločenstvách, vtedy ilegálnych. 
Po páde totality vyučovala okrem iného aj ná-
boženskú výchovu. V súčasnosti je prvý rok na 
dôchodku. 
 
Jej bývalá kolegyňa Evka si na nej veľmi váži, že mala výnimočnú povahu 
v prístupe k deťom a nebála sa vyjadriť svoje názory na režim v totalite. 
Podľa jej slov bola tichým vzorom morálky na pracovisku, aj v pozícii zá-
stupkyne riaditeľa školy. V jej postojoch ku kolegom bolo cítiť nesmiernu 
úctu k človeku. Za všetkým bilo jej veľké srdce. Medzi jej prednosti patrila 
aj rozhľadenosť v spoločenskom dianí. Pri odchode do dôchodku jej ďalšia 
kolegyňa povedala, že s ňou odchádza aj kus zdravého rozumu.  
 
Matka jej bývalého žiaka Jaroslava si aj po dvadsiatich rokoch spomína na 
zážitok, keď ju stretla v hlbokej totalite vychádzať z kostola po svätej om-
ši. S úžasom sa jej opýtala, či sa nebojí, veď môže prísť o miesto. Odpo-
veď bola jednoduchá – má dve ruky a môže robiť aj  lopatou... 

Dnes na slovíčko s bývalou korektorkou časopisu Bartolomej  
p. učiteľkou Antóniou Krškovou 
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Čím bola škola pre vás a čím vy 
pre školu?  
Škola bola pre mňa vzácny dar od 
Boha a ja pre školu služobník. Uči-
teľská práca je nesmierne zaujíma-
vá, ale aj náročná. Ja som učila na 
prvom stupni, teda najmenšie detič-
ky. Stretla som sa s chvíľami rados-
ti, pohody, smiechu, ale aj 
s vážnymi a ťažkými úlohami. Veľa 
som sa snažila deťom dávať, ale 
ešte viac som dostávala. Práca uči-
teľky sa nedá odmerať ani ohodno-
tiť hneď. Výsledky sú zrejmé až po 
rokoch. Ale neustále treba myslieť 
na to, že sa dostavia. Čo deťom 
odovzdáme, s tým budú raz žiť, to 
im bude pomáhať, alebo aj škodiť.  
Dostala som skutočne mimoriadny 
dar, že keď som vošla do triedy, 
zabudla som na všetko ostatné. Ne-
existovali moje domáce starosti ani 
problémy, boli len deti. A deti to 
cítili a verili mi. Vždy sa mi aj od-
menili. Škola obohatila môj život 
o mnohých vzácnych kolegov 
a kolegyne, ktorých si nesmierne 
vážim. Na to sa nezabúda.  
 
Vpísalo sa niečo nezmazateľne do 
vášho srdca? 
Najvzácnejší darček som si raz našla 
na stolíku v triede. Bol to poriadne 
mastný cesnakový langoš položený 
na triednej knihe. Bola som zhroze-
ná, ale našťastie som mala zvyk 
vždy sa detí opýtať, prečo  to spra-

vili. Tak aj teraz som sa spýtala, kto 
a prečo. Bol to jeden chlapček, kto-
rý mi vysvetlil, že sa nemôže na 
mňa pozerať, aké slabé desiate jem 
a stále sa bojí, že som hladná 
a chudá... Moja školská práca ma 
obohatila aj o mnohé vzácne pria-
teľstvá s bývalými rodičmi mojich 
žiakov. Rovnako som spoznala veľa 
vzácnych starých matiek a otcov. 
Musím to tu povedať: ja som sa od 
rodičov a starých rodičov mojich 
žiakov veľa v živote naučila a aj 
vďaka nim som dnes vnímavejšia 
a lepšia. Každé jedno dieťa, ktoré 
som mala česť učiť, bolo pre mňa 
dôležité a posunulo ma v živote do-
predu.  
 
Čo vás inšpirovalo pri práci 
s deťmi? 
Inšpirácií bolo niekoľko, ako v kaž-
dej inej práci. Bola to moja povin-
nosť. Splniť učebné osnovy a do-
siahnuť očakávané výsledky. Bola to 
prirodzená túžba detí vedieť 
a poznať. Bola to snaha, aby sa deti 
v škole cítili dobre a rady sa tam 
vracali, bola to snaha eliminovať 
školské stresy. Bola to moja povin-
nosť vychovávať. Pre spoločnosť, 
pre dieťa samo, pre jeho okolie, pre 
jeho večnosť. Ale nič by som nedo-
siahla, keby som nevedela deti po-
čúvať, učiť sa od nich a v prvom 
rade nesmierne si ich vážiť. Učiteľ 
je ten, ktorý by mal vedieť chrániť 

svojich žiakov pred 
prílišným preťažením, 
mal by sa vedieť vzo-
prieť neprimeraným 
alebo škodlivým požia-
davkám doby a spo-
ločnosti. Mal by 
striehnuť, aby sa im 
nekrivdilo, lebo je im 
najbližšie. Na to je 
učiteľ. Niekedy chráni 
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dieťa aj pred najbližšími. Jeho maj-
strovstvo je v tom, že dokáže za 
dieťa bojovať na mnohých frontoch 
i za cenu, že riskuje svoj postup, 
kariéru, povesť najšikovnejšieho, 
toho, ktorý najviac naučí a podob-
ne. To nie je dôležité. Dôležité je 
šťastné, vyrovnané dieťa, ktoré si 
váži samo seba i druhých. Nemusí 
byť zahltené informáciami, tie si 
vygúgli. Učila som ako slobodný člo-
vek. A som presvedčená, že túto 
slobodu mi prinášala hlboká viera. 
Sama sa doteraz čudujem, ako ma 
Boh zahŕňal nesmiernym požehna-
ním v mojej práci. Každú náma-
hu, nepríjemnosť či krivdu mi mno-
honásobne odmenil a vynahradil. 
Ďakujem mu za to.  
 
Na čo ste kládli dôraz? Na vedo-
mosti, alebo skôr na výchovu detí? 
Škola ako vždy kopíruje úroveň 
a trendy v spoločnosti, lebo deti 
sem prichádzajú z určitého prostre-
dia. Zo zotrvačnosti prevláda ten-
dencia viac sa orientovať na rozvoj 
vzdelania, ale je treba povedať, že 
súčasný výchovno-vzdelávací proces 
umožňuje učiteľovi viac ako inokedy 

- rozvíjať jeho city a vychovávať ho. 
Je to na jeho majstrovstve a chcení. 
Zvykla som mojim deťom povedať, 
že zdravá spoločnosť nepotrebuje 
vynikajúceho vedca, potrebuje vy-
chovaného vynikajúceho vedca. Ten 
nevychovaný môže byť jej nešťas-
tím. Je dôležité vážiť si žiakov nie-
len podľa známok, ale aj podľa 
osobnostných vlastností. Opäť vy-
chádzam zo Svätého písma, že kaž-
dý človek je pre Boha rovnako vzác-
ny. Prečo by sme my mali mať iné 
kritériá? Krásnym ideálom spojenia 
vzdelávania a výchovy bolo, keď 
som svojich tretiačikov učila nábo-
ženskú výchovu a pripravovala ich 
na prvé sv. prijímanie. Bolo neza-
budnuteľné prečítať im v kostole zo 
Svätého písma.  
 
Častým problémom na školách je 
šikanovanie. Aké sú podľa vás 
v súčasnosti vzťahy medzi deťmi?  
Vzťahy medzi spolužiakmi - to je 
veľmi náročná téma a zaslúžila by si 
samostatný článok. Deti sú veľmi 
dezorientované vo vzájomných 
vzťahoch a preto je potrebné ich 
neustále usmerňovať a všímať si 
ich. Nesúhlasím celkom s názorom 
dospelých, že deti si problémy mu-
sia vyriešiť samé. Nevyriešia, lebo 
nemajú na to skúsenosti ani pro-
striedky. Už v prvom, druhom roční-
ku sa stretávame s ťažkými formami 
šikanovania. Žiaci mnohokrát ani 
nevedia, čoho sa dopúšťajú a ako 
veľmi ubližujú svojim spolužiakom. 
Sú na seba veľmi krutí. Učiteľ je 
povinný preventívne s deťmi na túto 
tému hovoriť, má možnosti tieto 
záležitosti odsledovať a aj riešiť. 
Ale musí mať aj podporu vedenia 
školy a samozrejme rodiny. V rámci 
prevencie mi veľmi pomohla pani 
policajtka, ktorá prišla na besedu 
do triedy a odborne a pútavo deťom 
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Dobre radiť pochybujúcim 
Skutky duchovného milosrdenstva – 3. časť 

Bertramd Russel tvrdil, že všetky 
problémy na svete vyplývajú z toho, 
že hlupáci sú si príliš istí sami sebou 
a múdri zase príliš pochybovační. 
Preto pochybnosti nemôžeme brať 
ako čosi nevhodné, no na druhej 
strane treba zdôrazniť, že prílišná 
pochybovačnosť tiež nie je dobrá. 
Dobre to zhrnul tento citát: „Lepšie 
je znepokojovať sa v pochybnosti, 
ako pokojne ostávať v omyle.“ 
(Allesandro Manzoni) 
 
Mnohokrát má údajný pochybujúci 
svoj pevný názor a nechce sa od 
neho odkloniť. Hľadá skôr niekoho, 
kto by ho v ňom utvrdil. Preto, že 
skutočných pochybujúcich je veľmi 
málo, sa niekedy tento skutok milo-
srdenstva označuje aj za najzried-
kavejší. Ak zo strany radcu prichá-
dza odpoveď, ktorá nie je v súlade 
názorom zdanlivého pochybujúceho, 
zvyčajne odíde a hľadá niekoho, kto 
jeho pravdu potvrdí. V takomto prí-
pade, najmä v otázkach viery 
a mravov, musíme ostať neoblomní. 
Správna možnosť je zvyčajne len 

jedna, a práve vtedy býva veľmi 
nepríjemná. 

Ak radíme skutočnému pochybujú-
cemu, rozhodne to nie je čosi jed-
noduché. Prichádza za nami blížny, 
ktorý žije v nevedomosti a nero-
zumie svojmu problému. Bez znalos-
tí zvyčajne nemôžeme dobre radiť. 
Je potrebné vysvetľovať, objasňo-
vať pojmy, dávať zrozumiteľné 
a názorné príklady. Preto je dobré, 
ak si veriaci pravidelne zveľaďujú 
svoje znalosti v rôznych oblastiach 
kresťanskej náuky. Treba sa tiež 
pripraviť na to, že sa môžeme stret-
núť aj s neochotou počúvať a vyhra-
diť si čas na poučenie. Veľavravnosť 

Dobrá rada nie je nekompromisný rozkaz. Ak niekto skutočne pochybu-
je, nemá pevný názor, ale sa rozhoduje. Hľadá pravdu, vyberá si 
z viacerých možností tú najlepšiu. Radca pomáha vybrať z možností tú 
najsprávnejšiu. 

priblížila aspekty šikany. Od defino-
vania až po následky, ale aj vyzvala 
deti k sledovaniu tohto problému 
a upozornila ich na nebezpečnú ľa-
hostajnosť. Aby som bola spravodli-
vá, musím povedať, že tých krás-
nych vzťahov medzi deťmi je viac.  
 

Je milým zvykom v januárovom 
rozhovore niečo zaželať našim 
čitateľom do nového roku... 
Prajem čitateľom Bartolomeja, aby 
videli svet detskými očami, aby ve-
rili detskou dušou a ľúbili seba aj 
blížnych detským srdcom.  
 
Za úprimný rozhovor ďakuje  
Anka G. Vavrová 
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neobstojí. Skôr dobré argumenty. 
Ak sami nevieme poradiť, je dobré 
odporučiť pochybujúceho niekomu, 
kto poradiť vie. 
 
Na úvod si treba určiť východiská, 
objasniť oporné body a prípadne 
rozšíriť paletu možných riešení. Po-
t om  ana l y zova ť  d ô s l e dk y . 
V podstate treba zistiť, do akej 
miery pochybujúci pozná problém, 
a doplniť vedomosti, ktoré ešte po-
trebuje. Napokon ho treba naviesť 
na správnu cestu, aby sa vlastnými 
silami a vlastnými vedomosťami 
dokázal dobre rozhodnúť. 
 
Najmä v duchovnej oblasti treba 
človeku poskytnúť všetko, čo potre-
buje, aby sa rozhodoval sám. Po-
stupne musí preberať za svoje roz-
hodnutia zodpovednosť. Radiť je 
skutok milosrdenstva, no pravým 

cieľom poradcu by malo byť, aby sa 
stal nepotreným. 
 
Sú aj prípady, kedy ľudia nie sú 
schopní samostatných zrelých roz-
hodnutí. Prípadne niektorí blížni 
potrebujú istotu v niekom, kto za 
nich bude rozhodovať a viesť ich za 
ruku. Ak sa takéto prípady objavujú 
aj v dospelosti, sú často psychický-
mi poruchami. A na tie sú už bežní 
smrteľníci krátki. Preto v odô-
vodnených prípadoch treba požia-
dať aj o odbornú pomoc – kňaza 
a niekedy aj lekára. 
 
Alojz Vlčko 
(Použitá literatúra: Enzo Bianco – 
Čokoľvek ste neurobili... Don Bosco 
2009 a Štefan Hirjak SJ – Skutky mi-
losrdenstva, Dobrá kniha 2003) 
Foto: Flickr.com 

Ideálom kresťanského života manže-
lov a najväčším vkladom do života 
dieťaťa je fungujúca kompletná 
rodina tvorená otcom, matkou 
a deťmi. V pedagogickej praxi sa 
však čoraz častejšie stretávame 
s ovocím vysokej rozvodovosti na 
území Slovenska, keď dieťa žije 
v domácnosti iba s jedným zo svo-
jich rodičov, veľmi často s matkou.  
Rozvedené matky, ktoré podstúpili 
proces rozchodu či rozvodu ako ne-
vyhnutnosť, napr. pre  manželovu 
neveru a jeho následný odchod zo 
spoločnej domácnosti. Ale aj slo-
bodné matky, ktorým bolo práve pre 
počatie dieťaťa mužom odobrané 
právo na rodinu, trpia vedome alebo 
aj v podvedomí pocitom osamelosti. 
Tento pocit sa neprejavuje iba 

v rovine intimity ženy, stvorenej na 
to, aby bola milovaná, ale aj 
v rovine spoločenských obmedzení 
a predsudkov. Inak povedané, spo-
ločnosť, ba občas i samotná Cirkev 
tvorená laikmi, nie je vždy schopná 
prijať, pochopiť a podporiť ženu, 
ktorá sa rozviedla alebo zostala slo-
bodná a sama vychováva deti. Pri-
tom často ich neuveriteľná snaha 
dobre vychovať svoje deti prevyšuje 
v tomto smere akékoľvek spoločnos-
ťou vytvorené štandardy. 
 
Možno si často neuvedomujeme, že 
práve odsúdenie a neprijatie roz-
hodnutia ženy zostať vo výchove 
sama, bez poznania jeho koreňov, 
vháňa osamelé ženy opäť do náručia 
iného muža, resp. mužov, kde sa 

Matka ako Agar – opustená, ale anjelom chránená  
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však často opakuje ten istý scenár 
nepochopenia a zavrhnutia. Skôr 
ako osamelé a hľadajúce matky od-
súdime, skúsme sa na ne pozrieť 
iným pohľadom, pohľadom lásky. 
A ako jeho kritérium spolu hľadajme 
postoj dokonalej Lásky k opustenej 
žene vo Svätom písme.  
 
V Starom zákone nachádzame obraz 
ženy Agar, Abrahámovej slúžky, kto-
rá je mužom opustená, ale zároveň 
jej Boh prejavuje špeciálnu priazeň 
a ochranu. Ak sledujeme osud Agar, 
zistíme, že bola vlastne mužom vyu-
žitá za účelom potomstva, keď Ab-
rahámovi mala porodiť syna, no keď 
jej pani, Abrahámova žena Sára, 
začne na ňu žiarliť, Agar od nej ute-
čie. Ako tak sedí pri prameni na 
púšti, zjavil sa jej anjel a prihovoril 
sa jej: „Vráť sa k svojej panej a 
podrob sa jej moci!“ Pánov anjel jej 
hovoril ďalej: „Tak veľmi rozmno-
žím tvoje potomstvo, že sa pre 
množstvo nedá ani spočítať... Hľa, 
počala si a porodíš syna a nazveš ho 
menom Izmael, lebo Pán vypočul 
tvoje vzdychy; bude to človek ako 

divý osol, jeho ruka bude proti všet-
kým a ruky všetkých proti nemu a 
bude bývať nablízku všetkých svo-
jich bratov.“ Potom nazvala Pána, 
ktorý k nej hovoril: „Ty si Boh, ktorý 
si ma videl, lebo“ - povedala - „či 
som azda nevidela toho, ktorý sa na 
mňa díval?“ (Gn, 16, 9-13) 
 
Nie vlastnou vinou sa Agar dostala 
do roly Abrahámovej a Sárinej obe-
te. Táto rola však nie je dobrá pre 
nijakú ženu, lebo sa z nej ľahko mô-
že dostať do roly páchateľa. Ak sa 
žena stotožní s rolou obete, obetuje 
sa pre druhých, ale zároveň aj riadi 
životy tých, s ktorými žije. Vládne 
im tak, že sa pre nich obetuje. Mu-
sia predsa jej obetu oceniť. Pri 
obetnom baránkovi má každý výčit-
ky svedomia a necíti sa dobre. No 
anjel ukazuje Agar, aká je jej sku-
točná hodnota. Je to Boží prísľub, 
že sa stane matkou mnohých poko-
lení. Jej syn sa stane lukostrelcom 
a jej život bude úspešný. Agar zistí, 
že má nedotknuteľnú dôstojnosť, že 
Boh o nej vie, vidí ju a chráni ju. 
Vie, že je matkou niekoho, nad kým 
nikto nemá väčšiu moc, ako má Boh. 
Sára ju nemôže ani najmenej zra-
niť. Boh ju vidí v jej dôstojnosti – 
ako matku, ktorej je zverené niečo, 
nad čím svet nemá nijakú moc. Ži-
vot, ktorý Agar prijala, bude žiť na 
tomto svete ďalej a bude Bohom 
chránený a požehnaný. Naplnenie 
tohto prísľubu môžeme sledovať 
v pokračovaní biblického príbehu, 
keď sám Boh posiela anjela 
k Abrahámom zapudenej Agar a k 
jej od hladu a smädu plačúcemu 
synovi, aby im ukázal prameň. Boh 
im pomáha vo chvíli, keď sú na po-
kraji vlastných síl, opustení 
a vyčerpaní, a ukazuje im cestu. 
Toto je veľmi silná a povzbudzujúca 
myšlienka pre všetky ženy, ktoré sa 
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rozhodli obetovaním vlastného živo-
ta chrániť a podporovať život detí. 
Dokonca tu nejde len o matky fyzic-
ké, ale aj o matky „duchovné“, kon-
krétne mám na mysli ženy, ktoré 
nemajú vlastné deti, ale obetujú sa 
pre iné. V tomto svetle Božej neko-
nečnej lásky uvidíme obraz slobod-
ných matiek, rozvedených matiek či 
nevydatých žien obetujúcich sa de-
ťom (napr. mnohých vynikajúcich 
učiteliek a rádových sestier) v úplne 

inom svetle, ako nám tento svet 
mnoho ráz podsúva. Ony samy na 
sebe zažívajú, aká je táto cesta na-
máhavá a vyčerpávajúca. No pozor-
ným čítaním Svätého písma zistíme, 
že Boh vždy chráni a pomáha tým, 
ktorí mu dôverujú, nech už sú 
v akejkoľvek pre tento svet nepo-
chopiteľnej situácii. 
 

Pripravila E. Blašková 

Aktuálne ponuky štúdia na  
Piaristickej spojenej škole Františka Hanáka 

 
 

Pozývame rodičov dňa 1. februára 2010 (pondelok) na  
ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA  v čase od 9.00 – 16.00 hod.  

Kontakt a miesto konania: 
 

Piaristická spojená škola Františka Hanáka 
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. 

 
 
Riaditeľstvo Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka v Prievidzi ponúka 
možnosť pre rodičov zabezpečiť aj v budúcom školskom roku 2010/2011 
kresťanskú výchovu a vzdelávanie ich detí na piaristickej strednej odbornej 
škole a piaristickom gymnáziu: 
 
Piaristické gymnázium Františka Hanáka v Prievidzi otvára 
- jednu triedu štvorročného štúdia všeobecného zamerania  

pre žiakov z 9. ročníka základných škôl 
- jednu triedu osemročného štúdia so zameraním na cudzie jazyky 

(anglický jazyk, nemecký jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk) pre 
žiakov z 5. ročníka základných škôl. 

 
Piaristická stredná odborná škola Františka Hanáka v Prievidzi otvára: 
- jednu triedu dvojročného učebného odboru 3686 0 stavebná výroba 
- jednu triedu trojročného učebného odboru 3661 2 murár 
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1/10 Charita sv. Vincenta pokračovala vo 
svojej činnosti v roku 2009 vo svo-
jom sídle v rodinnom dome na Slád-
kovičovej ulici č. 5. Uplynulý rok bol 
zameraný hlavne na poskytovanie 
sociálnych služieb – spoločné stravo-
vanie pre bezprístrešných občanov – 
bezdomovcov a núdznych.  
 
Našim klientom poskytujeme počas 
týždňa a soboty teplé jedlo, a to 
polievku a hlavné jedlo, zároveň 
kávu a čaj. K dispozícií majú aj hy-
gienické zariadenie – sprchu a WC. 
Zároveň zabezpečujeme zber šat-
stva (teraz je aktuálny záujem 
o čisté a zachovalé pánske nohavi-
ce, rifle, topánky a vetrovky) 
a podľa potreby klientov sa im uve-
dené vyzbierané šatstvo vydáva. 
Vďaka obetavosti dobrovoľných spo-
lupracovníkov v tomto roku bol za-
bezpečený výdaj stravy a služby 
charity aj počas vianočných sviatkov 
a Silvestra. 

V roku 2009 bol riaditeľom charity 
Ing. Jozef Zubák a o chod kuchyne a 
charity sa starala p. Štefánia Čertí-
ková s viacerými dobrovoľníkmi. 
V prie-mere sa denne vydalo 20 po-
lievok a 13 hlavných jedál. Od janu-
ára 2010 bol poverený vedením cha-
rity p. Milan Petráš. 

Keďže sme neziskovou organizáciou, 
finančne sme odkázaní na podporu, 
či už finančnú alebo materiálnu, od 
mnohých dobrodincov.  
 
Najväčšou mierou sa v roku 2009 
na spolufinancovaní podieľali: 
 
- mesto Prievidza, zastúpené p. 

Ing. Jánom Bodnárom, primáto-
rom mesta 

- Banskobystrická diecéza, ktorá 
nám poskytuje jarné a jesenné 
zbierky na charitu vyzbierané od 
veriacich vo farnosti Prievidza 

- príspevky od veriacich v kosto-
loch sv. Bartolomeja a sv. Terézie 
z Lisieux na Zapotôčkoch 

- a mnoho iných ušľachtilých dar-
cov. 

 
 
- Takisto výraznou mierou prispeli 

mnohé firmy a jednotlivci mate-
riálnou pomocou. Konkrétne 
chceme spomenúť aspoň firmy 
Bespa-Strav, Nestlé, Agrodan 
a Borko. 

 
 
Všetkým darcom a dobrovoľným 
pracovníkom charity, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom podieľali na 
chode charity v roku 2009, úprim-
ne zo srdca ďakujeme a želáme 
v tomto roku pevné zdravie, šťas-
tie a hlavne hojné Božie požehna-
nie. 
 
 
Ing. Vladimír Pavlíček  
predseda správnej rady charity 

Charita sv. Vincenta v roku 2009  
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Ak chcete Charitu sv. Vincenta podporiť finančne, vhoďte svoj dar do 
pokladničiek v kostoloch sv. Bartolomeja alebo sv. Terézie, alebo prispejte 

prevodom na účet charity, vedený v Tatra banke: 2626541879/1100.  
 

Materiálne dary môžete odovzdať v sídle charity na Sládkovičovej ul. 5  
v Prievidzi. Privítame aj ženy dobrovoľníčky, napríklad dôchodkyne,  

ktoré nám môžu pomôcť pri triedení šatstva a v kuchyni. 

Oznamy 
Tradičná Duchovná obnova pre lektorov a mimoriadnych podávateľov 
sv. prijímania bude v Chrenovci v termíne 12.-14. marca 2010. Bližšie 
informácie získate u p. Melicherčíkovej na čísle 0903 607 883. 
 
Deti a mládež, ktorí sa zapojili do koledovania Dobrá novina vo vianoč-
nom období, vďaka milodarom farníkov vyzbierali na pomoc chudobným 
v južnom Sudáne sumu 1460,21 €. Všetkým darcom úprimná vďaka.  
 
Sekcia pre mládež Banskobystrickej diecézy pozýva mladých na Diecézny 
ples, ktorý sa koná 6. februára 2010 v Hoteli Sitno vo Vyhniach. Veče-
ru, živú hudbu, DJa, zábavný program, no najmä ideálne podmienky na 
vytancovanie sa zabezpečujú mladí z dekanátov Banská Štiavnica a Nová 
Baňa. Vstupné je 20 €, v prípade záujmu kontaktujte zástupcu mládeže 
za dekanát Prievidza, Filipa Krajča, na čísle 0910 942 185. 
 
Dňa 6.2.2010 bude v Tužine štvrtý ročník gospelového festivalu  
Pozdvihni svoj hlas. Organizátori pozývajú každého, kto má rad gospelo-
vú hudbu a túži po stretnutí s ľuďmi, prežívajúcimi úprimnú lásku k Bohu 
a vyjadrujú ju prostredníctvom piesní. Príďte medzi nás vzdávať chválu 
nášmu Bohu a načerpať od neho silu do ďalších dní. Program sa začína o 
13:30 svätou omšou v miestnom kostole sv. Jakuba, spieva mládežnícky 
zbor z Lazian. O 14:40 sa začne program v kultúrnom dome, kde účinkujú 
Trosky, Zbor sv. Jakuba, Bazilea, Peter Milenky a band, Jerichove Truby  
a Kapucíni. Vstupné je dobrovoľné. 
 
Svätý Otec pápež Benedikt XVI. na audiencii 13. januára 2010 krátko po 
hrozivom zemetrasení na Haiti vyzval všetkých veriacich, aby sa spojili v 
modlitbe za zomrelých pri tomto veľkom nešťastí a aj za pozostalých, 
aby mali dostatok duchovnej sily prekonať všetky následné ťažkosti. Zá-
roveň vyslovil nádej, že veľkodušnosť veriacich sa prejaví v konkrétnych 
skutkoch solidarity a činnej podpory, aby týmto bratom a sestrám v núdzi 
nechýbala naša pomoc. V duchovnom spojení so Svätým Otcom Benedik-
tom XVI. a na základe jeho výzvy, predseda Konferencie biskupov Sloven-
ska Mons. Stanislav Zvolenský, vyhlásil na nedeľu 24. januára 2010 celo-
slovenskú finančnú zbierku na pomoc postihnutým na Haiti. Zbierka sa 
uskutoční vo všetkých katolíckych kostoloch.  



 
Vianočný turnaj 
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Začiatkom novembra minulého roka 
oslovilo miništrantov z našej farnos-
ti Centrum sociálnych služieb SPO-
KOJNOSŤ, n.o. Išlo o ponuku zúčast-
niť sa na futbalovom turnaji, ktorý 
organizovali pre deti zo sociálne 
slabých rodín žijúcich na Ciglianskej 
ceste v Prievidzi. Radi sme ponuku 
prijali a 12. decembra 2009 sme sa 
tohto milého podujatia zúčastnili. 
Na ihrisku pri bytovkách na Ciglian-
skej ceste sa zišli okrem miništran-
tov z farnosti Prievidza-mesto aj 

chlapci od piaristov a z farnosti 
Prievidza-Zapotôčky. Tých bolo má-
lo, a preto im organizátori pridali do 
zostavy dvoch domácich chlapcov.  
Spolu s domácim tímom teda súťaži-
li štyri mužstvá. Po oficiálnom otvo-
rení bolo odohratých deväť zápasov 
systémom každý s každým. 
 
Všetky tímy sa veľmi snažili, no ví-
ťaz môže byť vždy len jeden. Tento 
krát sa ním stal miešaný tím chlap-
cov zo Zapotôčiek a domácich fut-
balistov. Myšlienkou tohto turnaja 
však bolo, aby vyhrali naozaj všetci. 
Preto boli všetky tímy ocenené ba-
líčkami s cenami a získali aj odmenu 
v podobe diplomov. Za pozvanie 
ďakujeme pani riaditeľke Centra 
sociálnych služieb SPOKOJNOSŤ Mo-
nike Dessuet a tešíme sa na ďalšie 
podobné vydarené akcie. 

 
 Text: Lukáš Novák 
 Foto: www.ispokojnost.sk 

Vianočný futbalový turnaj 

Slovenská katolícka charita organi-
zuje v spolupráci s rehoľou Dcér 
kresťanskej lásky a ďalšími vin-
centskymi organizáciami verejnú 
zbierku na humanitárnu pomoc 
obetiam zemetrasenia na Haiti.  
 
Slovenská katolícka charita pomoc 
doručí prostredníctvom medzinárod-
nej organizácie Caritas Internatio-
nalis, ktorá už na karibský ostrov 
doručila spolu 200000 prikrývok, 
15000 stanov, kanistre na vodu a 
dezinfekčné tablety na prípravu pit-
nej vody. Caritas Iternationalis tiež 
distribuuje zásoby potravín, pitnej 

vody a hygienické potreby priamo 
na Haiti. Záchranárskemu tímu Cari-
tas sa v sobotu 16. januára 2010 
podarilo vyslobodiť z trosiek troch 
živých ľudí, ktorí v ruinách strávili 
päť dní. Organizácia zriadila aj dve 
mobilné jednotky pomoci. Tie po-
skytujú lieky a pohonné hmoty. 
 
Číslo účtu na zasielanie príspevkov 
je: 4008058424/7500 v ČSOB, va-
riabilný symbol 168. Názov účtu je 
Slovenská katolícka charita. 
 

-av-, SKCH/TASR 

Caritas Internationalis už pomáha na Haiti 



Luigi Orione sa narodil 23. júla 1872 
v talianskom mestečku Pontecuro-
ne. Mal ešte dvoch súrodencov. 
V jeho rodičoch sa vo vzťahu 
k náboženstvu stretli dva protiklady 
– otec, cestár s liberálnymi názormi, 
mal k Cirkvi chladný, ba až nená-
vistný postoj, mama bola, naopak, 
veľmi zbožná. Luigi bol ovplyvnený 
najmä jej osobnosťou a už od det-
stva sníval o kňazstve. 
 
Obdobie hľadania 
Keď mal Luigi 13 rokov, vstúpil do 
rehole františkánov. Nepobudol 
v nej však dlho – kvôli ťažkému zá-
palu pľúc musel kláštor opustiť a po 
uzdravení sa už k františkánom ne-
vrátil. Začal spolu s otcom pracovať 
pri výstavbe ciest a tento čas napo-
kon zhodnotil ako veľmi užitočný, 
keďže sa zoznámil s robotníckym 
prostredím a s problémami, ktoré 
v tomto svete vládli. Neskôr odišiel 
do oratória dona Bosca v Turíne, 
kde mu bolo poskytnuté ďalšie 
vzdelávanie. Osobnosť dona Bosca 
ho úplne uchvátila a viackrát sa 
o ňom vyjadril týmito slovami: „Šiel 
by som aj po rozžeravených uhlí-
koch, aby som mohol ešte raz vidieť 
dona Bosca a poďakovať sa mu.“ 
Logicky sa preto očakávalo, že sa 
stane saleziánom. Nestalo sa tak.  
 
„Obyčajný“ kňaz 
Luigi cítil, že saleziánska rehoľa 
a oratórium, to nie je jeho miesto. 

Preto sa prihlásil do kňazského se-
minára v Tortone, kam bol aj prija-
tý. Štúdium filozofie a teológie za-
čal v roku 1889. Čoskoro si získal 
dôveru predstavených seminára, 
ktorí mu umožnili relatívne slobod-
ne disponovať so svojím časom. Lui-
gi preto začal zhromažďovať deti 
presne podľa vzoru dona Bosca. 
V roku 1895 bol vysvätený za kňaza 
a začal sa venovať chudobným 
chlapcom a dievčatám, pre ktoré 
organizoval pravidelné vyučovanie 
a sústredenia podobné letným tábo-
rom. Už vtedy bolo očividné, že Lui-
gi nebude len taký jednoduchý 
„obyčajný“ kňaz. 
 
Rehoľné spoločnosti 
Aby mohol dostatočne zabezpečiť 
svoje aktivity, zhromaždil Luigi oko-
lo seba ľudí, ktorí boli ochotní po-
máhať mu v jeho činnosti. Z jeho 

ZÁZRAČNÝ JE BOH VO SVOJICH SVÄTÝCH! 
Sv. Luigi Orione 

„Zázračný je Boh vo svojich svätých!“ Tieto slová vyslovil pri blahoreče-
ní Luigiho Orione Svätý Otec Ján Pavol II. v roku 1980. Pri svätorečení 
v roku 2004 ho tituloval pojmom „stratég lásky“. Vďaka svojej hlbokej 
kresťanskej viere sa Luigi Orione stal jednou z najznámejších osobností 
20. storočia. 
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iniciatívy vznikli štyri rehoľné zdru-
ženia. Dve z nich boli činné, dve 
kontemplatívne. Úlohou kontempla-
tívnych združení bolo podporovať 
činné združenia modlitbami a obe-
tami. Zvláštnosťou týchto kontem-
platívnych združení bolo aj to, že 
prijímali medzi seba nevidiacich 
mužov a ženy. Činné združenia sa 
zameriavali najmä na celkové nábo-
ženské a sociálne povznesenie ľudí. 
Kázali, starali sa o chudobných 
a chorých, bojovali proti slobodo-
murárom, šírili dobrú tlač. Ich čin-
nosť sa neobmedzovala len na Ta-
liansko, kde napríklad niekoľkokrát 
pomohli oblastiam postihnutým veľ-
kým zemetrasením, ale pôsobili aj v 
iných krajinách. Svoju činnosť zača-
li okrem iného v Brazílii, Argentíne, 
Uruguaji, Palestíne, v Poľsku, USA, 
v Anglicku či Albánsku.  
 
Náboženstvo a obyčajný život 
Luigi Orione videl, že ľudia častok-
rát náboženstvo nevnímajú ako sú-
časť svojho bežného života, snažil 
sa preto vyvíjať aktivity, ktorými by 
vieru čo najviac priblížil k prak-
tickému životu. Okrem toho, že veľa 
kázal a spovedal, organizoval aj 
ľudové misie, púte a sprievody, ro-
bil živé betlehemy počas Vianoc. 
Neustále aktivity mu však zobrali 
veľa síl, lekári mu preto v roku 1940 
odporučili, aby si oddýchol. Odces-

toval do San Rema, kde pár dní po 
svojom príchode nečakane zomrel. 
Hovorieval, že nechce zomrieť 
v tieni ohýbajúcich sa paliem, ale 
medzi chudobnými, toto želanie sa 
mu však nesplnilo.  
 
Luigi Orione sám seba nazýval 
„Božím nosičom“. Svoj život zasvätil 
tým, ktorí na svete trpeli najviac – 
nielen kvôli chudobe, ale aj kvôli 
ľudskej zlobe. Riadil sa logikou lás-
ky, ktorá ako jediná môže vyjsť ví-
ťazne zo sveta chaosu a ktorá je 
tým pravým zázrakom ukazujúcim 
Boha v ľuďoch.  
 

Pripravila: Petra Humajová 
(Životopisné údaje: Ż. Podłejski: Soľ 

zeme a svetlo sveta 1, 7; 
www.saleziani.sk; www.vatican.va) 

 
Zo života svätých 
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17. január 2010 – 2. nedeľa v období cez rok C 
Č1 – Národy uvidia tvoju spravodlivosť a všetci králi tvoju slávu.  
         Iz 62, 1-5 
R – Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.   Ž 96, 1-10 
Č2 – Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý.   1Kor 12, 4-11 
Ev – Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam Ježišova mat-
ka... Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ 
Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slá-
vu. A jeho učeníci uverili v neho.      Jn2, 1-11 

Liturgické okienko 
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24. január 2010 – 3. nedeľa v období cez rok C 
Č1 – Toto je deň zasvätený Pánovi. „Nežiaľte a neplačte!“  
         Neh 8,2–4a. 5–6 
R – Tvoje slová, Pane, sú Duch a život.    Ž 19, 8-10 
Č2 – Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno 
telo, tak aj Kristus.       1Kor 12,12–30 
Ev – „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanje-
lium chudobným...“ Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči 
všetkých v synagóge sa upreli na neho. A on im začal hovoriť: „Dnes sa spl-
nilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“    Lk 1,1–4. 4,14–21 
 
31. január 2010 – 4. nedeľa v období cez rok C 
Č1 – Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa...  
         Jer 1,4–10 
R – Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu.   Ž 71, 1-17 
Č2 – A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri, no najväčšia z nich je 
láska.         1Kor 12,31 – 13,13 
Ev – „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“ Všetci mu pri-
sviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst a hovorili: „Vari 
to nie je Jozefov syn?“ Pán Ježiš povedal Židom, že už proroci Eliáš 
a Elizeus pomáhali cudzincom. Ani Spasiteľ nie ej poslaný len k Židom. Pre-
to sa mnohí nahnevali na Ježiša a vyháňajú ho von z mesta. Lk4, 21-30 

 
Pripravila A. Karaková 

Dňa 28. januára 2010 uplynie 20 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý otecko Jozef Petráš. Odišiel tíško, 
nie je medzi nami, ale v našich srdciach žije stále s 
nami. S láskou spomínajú dcéry s rodinami a manžel-
ka 

Spomienky na zosnulých 

Už len kyticu z lásky 
mu na hrob môžeme dať 
a modlitbu môžeme tíško odriekať, 
za to všetko krásne ďakovať 
a s láskou v srdci na neho spomínať. 
 
Dňa 20. februára 2010 si pripomenieme prvé výročie, 
odkedy nás navždy opustil manžel, otec, starý otec, 
prastarý otec Jozef Píš. S úctou na neho spomína 
manželka, dcéra Antónia s rodinou, syn Vladimír s 
rodinou. Ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku. 



 
Štatistika 
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Sviatosť krstu Prievidza – mesto 

Spolu v r.  2007:  93, 2008: 108 111 
z toho -  chlapcov 51 

  -  dievčat 60 
Deti do 1. roku 86 
Od 1. do   7. roku 5 
Od 7. do 18. roku 16 
Od 18 roku 4 
Rodičia - cirkevne sobášení 65 

- len civilne sobášení 20 
- druh a družka 17 

Slobodná matka 9 
Sviatosť manželstva Prievidza – mesto 

Spolu: 2007: 29, 2008: 35 45 
Katolík s katolíkom 34 
Katolík s kresťanom 3 
Katolík s nepokrsteným 8 
Slobodný + slobodná 40 
Slobodný + rozvedená, vdova 2 
Obaja vdovci 0 

Prvé sväté prijímanie Prievidza – mesto 
Spolu: 166 
3.5. 2009 v Kostole Najsvätejšej Trojice  60 
24.5. 2009 v Kostole sv. Bartolomeja  106 

Pohreby Prievidza – mesto 
Spolu v r. 2007: 176, 2008: 161 145 
z toho -  muži 72 

 -  ženy 73 
Do 30 rokov (vrátane) 2 
Od 31 - 60 rokov (vrátane) 22 
Nad 60 rokov 121 
Zaopatrených 88 
Nezaopatrených 57 

Sviatosť birmovania Prievidza – mesto 
Spolu: 2007: 88, 2008: 97 92 
z toho - chlapcov 52 

  - dievčat 40 

Štatistika za rok 2009  
vo farnosti sv. Bartolomeja - Prievidza – mesto  
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Farská kronika 
od 25. novembra 2009 
do 26. decembra 2009 

Eduard Majzlan, 32 r. 
Helena Mathesová, 80 r. 
Magdaléna Ševčíková, 62 r. 
Ing. Ján Školka, 88 r. 
Milan Chudý, 61 r. 
Štefan Vrábel, 79 r. 
Anna Prokopová, 73 r. 
Jozefína Lojová, 92 r. 
Štefan Kmec, 82 r. 
Tomáš Vraník, 56 r. 

Jakub Fačkovec 
Tereza Sibertová 
Natália Ťažiarová 

1/10 

Do farského spoločenstva sme 
sviatosťou krstu prijali: 

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

Ospravedlňujeme sa za nesprávne uve-
dené meno v minulom čísle časopisu 
Bartolomej. Sviatosť manželstva uzav-
reli  Michal Kučera a Zuzana Hakošová. 

Ospravedlnenie 



Farská pastoračná rada a Rímskokatolícky farský úrad 
v Prievidzi - mesto Vás pozývajú na 

 

X. farský ples 
 
ktorý sa uskutoční  
v sobotu 6. februára 2010  
o 19.00 hodine 
v Kultúrnom dome v Necpaloch. 
 
Pre účastníkov plesu je okrem občerstvenia pripravený aj kultúr-
ny a spoločenský program. Do tanca a na počúvanie hrá hudobná 
skupina Necpalanka. Vstupenky v hodnote  17 € si môžete zakú-
piť každú stredu od 12.30 do 12.45 a od 17.00 do 17.30 do 
3.2.2010 v sakristii farského kostola.  
 
Bližšie informácie u p. Milana Petráša na tel. čísle 0905 166 571.  



Silvester pre všetkých 

Odovzdanie Betlehemského svetla primátorovi mesta 
Prievidza, 22. december 2009 

31. december 2009 
a 1.január 2010 

 
Prievidza - „Kalina“ 


