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Kto prichádza

ku mne,

nikdy nebude

hladova ,

a kto verí

vo m a,

nikdy nebude

žízni
Jn 6, 35
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 „A stvoril Boh loveka na svoj 
obraz, na Boží obraz ich stvoril, muža 
a ženu ich stvoril...“ (Gn 1, 27) Už tu, 
na po iatku udských dejín Boh rozho-
dol, že lovek nebude ži  sám, ale 
v spolo enstve. Tak komunikácia lo-
veka za ína už jeho prvým krokom na 
Zemi. Už po iatok loveka v lone mat-
ky sa deje v rámci vz ahu, v rámci 
dialógu, i ke  bez slov. Narodením 
a postupným zapájaním sa do života 
tento vz ah, dialóg, komunikácia na-
dobúda nové a stále vä šie dimenzie. 
 Katechizmus katolíckej Cirkvi 
to potvrdzuje: „ udská osoba potrebu-
je spolo enský život. Ten nie je pre u
nie ím pridaným, ale je to požiadavka 
jej prirodzenosti. lovek rozvíja svoje 
schopnosti stykom s inými, vzájom-
ným  službami a dialógom s bratmi 
a sestrami; tak odpovedá na svoje po-
volanie.“ (KKC b. 1879) 

lovek je ve mi úzko spätý 
s darom re i. Niekedy považuje za 
samozrejmé, že ju ovláda a komuniku-
je správne. Mnohokrát mu ani na um 
nepríde, že by sa dalo nie o v jeho 
komunikácii vylepši i zmeni . Tu sa 
vynárajú otázky: ktoré prvky v dialógu 
loveka by nemali chýba ? Ako by 

mal správny dialóg vyzera , prebie-
ha ? Pokúsime sa na ne zodpoveda
v kontexte predchádzajúcich úvah. 
 K správnemu vz ahu k re i a jej 
používaniu nás povzbudzuje aj sta
z Listu sv. Jakuba: „Kto sa neprehre-
šuje slovom, je dokonalý muž, schopný 
udrža  na uzde aj celé telo. Ke  dáva-
me ko om do úst zubadlo, aby nás 
poslúchali, ovládame celé ich telo. 
H a, aj lode: hoci sú také ve ké a ženú 
ich prudké vetry, mali ké kormidlo ich 

riadi ta, kam chce kormidelník. Tak aj 
jazyk: je to síce malý úd, ale honosí sa 
ve kými vecami. Pozrite, aký malý 
ohe  akú ve kú horu zapáli! Aj jazyk 
je ohe , svet neprávosti; jazyk je me-
dzi našimi údmi ten, ktorý poškvr uje 
celé telo, rozpa uje kolobeh života 
a sám je peklom rozpálený. lovek 
krotí a aj skrotil všetky  druhy zveri, 
vtákov, plazov i morských živo íchov, 
no jazyk nik z udí skroti  nemôže. Je 
to nepokojné zlo, je plný smrtiaceho 
jedu. Ním dobrore íme Pánovi a Otco-
vi, a ním aj zlore íme u om, stvore-
ným na Božiu podobu. Z tých istých 
úst vychádza dobrore enie i zlore e-
nie.“ (Jak 3,2-10) Jazyk ako prostrie-
dok odovzdávania ur itej skuto nosti 
má naozaj ve kú moc. A preto sa zdá 
nevyhnutné, aby lovek dodržiaval 
ur ité zásady pri jeho používaní. 
 V sú asnom svete, ke  zažíva 
tzv. populárna psychológia obrovský 
rozmach, je ve a odborných publiká-
cií, ktoré sa zaoberajú správnym dialó-
gom, ako dobre a úspešne komuniko-
va , ako zvláda  rôzne situácie pri 
stretnutiach s u mi. Táto literatúra 
ponúka ve a techník pre úspešný dia-
lóg.  
 V predchádzajúcich íslach 
nášho asopisu sme sa zaoberali dialó-
gom Boha s lovekom. V alších as-
tiach sa budeme skôr zamýš a  nad 
tým, i majú svoje miesto v dialógu 
loveka prvky, ktoré sme vypozorovali 

v Božej komunikácii. Ak sa pri tom 
zhodneme so sú asnými poznatkami 
v psychológii, bude to slúži  ako ur i-
tý dôkaz, resp. povzbudenie, že veda 
neprotire í viere a viera neprotire í
vede.       Michal Masný, kaplán

Dialóg loveka
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 Kostol sv. Heleny v Nedožeroch-
Brezanoch žiaril pri koncerte v sobotu 
21. mája 2005. Mládežníci z Nedožier-
Brezian svojím prednesom sprevádzali 
chrámový koncert, ktorý venovali Panne 
Márii Pomocnici. Zbor pri Kostole 
sv. Heleny doprevádzal na organe orga-
nista Peter Humaj. Sólistov spevákov -  
študentku Akadémie umení v Banskej 
Bystrici Janku Pekárovú a posluchá a
VŠ Petra Ripku – doprevádzala na orga-
ne organistka z Kostola Najsvätejšej 

Trojice v Prievidzi p. u ite ka Alica 
Karpišová.  
 Slová v aky z oboch strán boli 
adresované pani riadite ke Mgr. Kucha-
rovi ovej za organizáciu akcie, p. staros-
tovi za jeho pomoc a predovšetkým zbo-
ru a jeho zakladate ovi dp. ubomírovi 
Hudecovi, dekanovi. Po akovanie adre-
sovali aj terajšiemu farárovi Jozefovi 
Figurovi za pochopenie a ústretovos .
  P a m ä t n ú  m e d a i l u 
V.B.Nedožerského pri príležitosti 
15. výro ia založenia speváckeho zboru 
pri Kostole sv. Heleny v Nedožeroch 
Brezanoch prevzal p. Ján Jedli ka, vedú-
ci a dirigent zboru, od starostu obce. 
Starosta, p. Jozef Regina, ocenil ich pô-
sobenie po as 15 rokov. Povedal: 
„ akujem vám, že obetujete svoj vo ný 
as a svojím spevom reprezentujete našu 

obec.“ Spevákov a spevá ky odmenil 
akovnými listami i kvetmi. Celú akciu 

organizovala a viedla obetavá riadite ka 
MOS  Mgr. Eva Kucharovi ová. 
 V zasada ke OCÚ pozdravila 
p. O ga Gašparová všetkých a po ako-
vala aj za tých, ktorí sa nemohli zú ast-
ni  alebo už nie sú medzi nimi. P. Gaš-
parová donedávna viedla detský zbor, 
ktorého vedenie teraz prevzala p. Sylvia 

ákyová. „Nech Boh žehná nás i naše 
kroky po alšie roky.“, vyznala p. Gaš-
parová.    Anka G. Vavrová 

Koncert pre Máriu 

„Veniec splietaný z kvetov modlitieb a spevu pre Ježiša a Máriu  
dostáva pravú hodnotu našimi obetami.“ 

Láska je voda života; prijmi ju do svojho srdca a svojej duše.. 
Háfiz

Bez lásky sú púš ou nebesá. 
A. Lamartin 
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Páter Hromník ste ve mi blízkym 
„vyslancom“ Božského Srdca Ježišov-
ho, šírite om úcty k nemu. Kedy vás 
Božské Srdce Ježišovo prvýkrát oslo-
vilo? 
Ako jedenás ro ný chlapec som bol 
v Tren ianskej nemocnici na operácii 
slepého reva. Pôsobili tam reho né 
sestri ky. Mal som zápal, jedna zo ses-
tri iek ma chcela poteši , tak mi darova-
la deviatnik k Božskému Srdcu. Tá kni-
žo ka sa mi stala vzácnou...  
Kedy vás oslovila myšlienka sta  sa 
k azom? 
Tá túžba bola vo mne od detstva, len to 
nebolo ahké realizova . Pred mojou 
maturitou v Tren íne sa zo susednej 
dediny hlásil na bohosloveckú fakultu 
jeden absolvent a urobili im domovú 

prehliadku len preto, že sa hlásil za k a-
za. To charakterizuje vtedajšiu dobu. 
Situácia bola ažká, takmer nebolo vý-
chodiska. Ako medzipristátie som sa 
prihlásil na Filozofickú fakultu UK. 

o znamená pre vás Božské Srdce 
Ježišovo? 
Predovšetkým osobný vz ah k Ježišovi, 
ktorý môže by  pre loveka zachra ujú-
ci. udia prežívajú depresie. Pre o? 
Dôverujú len sebe, prípadne vyh adajú 
lekára, psychológa. Nemajú však v sebe  
zachra ujúcu Božiu silu, ktorú im môže 
da  len Ježiš ako Spasite , Záchranca 
udstva. Mali ký lovie ik si zakladá iba 

na svojich slabých udských silách. Je tu 
však vä šia sila. Božia. Treba si  nájs
v Božskom Srdci Ježiša osobného zá-
chrancu. Žia , ani mnohí mladí udia 

DNES NA SLOVÍ KO S MILANOM HROMNÍKOM SJ,  
REDAKTOROM, SPISOVATE OM, HISTORIKOM.

Rozhovor s Milanom Hromníkom SJ, 
redaktorom, náboženským spisovate om, 
historikom. Narodil sa  v Bratislave, zá-
k l a d n ú  š k o l u  n a v š t e v o v a l 
v Tren ianskom Jastrabí, strednú školu 
v Tren íne. Po absolvovaní Filozofickej 
fakulty UK pracoval v rôznych inštitú-
ciách. Do Spolo nosti Ježišovej vstúpil 
v roku 1969. Noviciát, filozofické 
a teologické štúdiá absolvoval tajne na 
teologickom inštitúte. K azskú vysviacku 
prijal v roku 1983 z rúk biskupa Mons. 
Petra Dubovského. Ako udový misionár 
prešiel množstvo miest a obcí na Sloven-
sku. Je autorom viacerých publikovaných 
i nepublikovaných odborných prác. Pri-
spieval do Katolíckych novín a viedol 
v nich rôzne rubriky. Napísal viacero 
teologických štúdií. Od roku 1990 nastal 

nový rozmach jeho náboženskej a duchovnej tvorby v súvislosti s redigovaním a-
sopisu Posol, ktorý vedie až dodnes. 
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v tomto ase neh adá takéto východisko. 
Už svätci posledných storo í boli for-
movaní úctou k Božskému Srdcu Ježi-
šovmu. Dôverovali mu... 
Ke  si to vezmem z historického poh a-
du, boli tu rôzne kulty. Ak sa pozrieme 
na kulty, ktoré uprednost ujú veriaci 
dnes, máme kult mariánsky. Pre tých, 
ktorí sa vzdialili od Boha, je tu Božieho 
milosrdenstvo. Znovu ten istý Ježiš. 
„JEŽIŠU DÔVERUJEM V TI!“ To je 
sila, ke  mu dám dôveru. So zlom sa 
stretávame denne a máme ho všade vô-
kol seba. Nie je to jednoduché. Je však 
pre udí zachra ujúce, ak dôverujú Bo-
hu, Ježišovi. Boh je silnejší ako všetko 
zlo a všetci zlí udia naokolo. Ke  uve-
ria, že Boh je silnejší, Ježiš je silnejší, 
ako zlo, vtedy všetko zlo stráca svoju 
moc.  
Beh života vyžaduje celého loveka. 
Prezradíte „recept“, ako sa s tým vy-
sporiada  a zosta  pri Ježišovi upros-
tred zhonu? 
Tam, kde nie je možnos  dlhšie sa mod-
li , sta í aj stru ná strelná modlitba. 
Treba ou astejšie cez de  zapa ova
svoje vnútorné svetlo. Ve a sa tým dá 
urobi . M a oslovuje krížová cesta. Sna-
žím sa ju denne pomodli . (V tre om 
ísle Posla som to publikoval.) Naprí-

klad, o prežíva Ježiš, ako to rieši Ježiš, 
ako to riešim ja. Chodil som sa modli
krížovú cestu na kalváriu, ke  som pre-
žíval isté situácie na pracovisku.  
1. zastavenie: Ježiš je odsúdený na smr .
Prijíma to ml ky. Ja som odsúdený takto 
na pracovisku na takéto utrpenie. Mám 
to prijíma  ako Ježiš. Mne to robí až-
kosti. Musím sa priblíži  k Ježišovi – 
môjmu ideálu. ažko to prijímam. Nedo-
kážem to. Dlho mi to trvalo na zastave-
ní, než som to prijal. Bez prijatia som 
nemohol pokra ova  na krížovej ceste.  

2. zastavenie: Ježiš berie kríž na svoje 
plecia. Berie ho s roztvorenými rukami. 
Ve mi ma to oslovilo: „Keby m a
v tomto momente nama ovali, mal by 
som ruky pre  od kríža. Pristihol som 
sa!“

alšie zastavenie už trvalo kratšie. Krí-
žová cesta so mnou urobila svoje. Ke
som sa na druhý de  vrátil do práce, 
zistil som, že krížová cesta premenila 
m a i vedúcu pracovní ku, ktorá sama 
prišla za mnou a bolo to vyriešené. 
Páter Milan, asto sa snažíme, modlí-
me sa, ale nevidíme výsledok. Príde? 
Iný je kto seje, iný kto žne. Nech takáto 
matka, i otec pokra uje vo svojich 
modlitbách a úprimnej obeti. Rád to 
ilustrujem na  príklade: niekto si chce 
vzia  život. V poslednej chvíli môže do-
sta  milos , vzbudí si útos  a môže by
jeho duša zachránená.- práve pre mod-
litby  obetavej matky, otca, i svojho 
blížneho. Dôležité je vytrvalo sa modli
a robi  pokánie. Úspech nemusí prís
hne . aka  hne  výsledky je ve mi
udské. Treba to necha  na Pána Boha.  

Spomínate si na Prievidzu? 
Áno, bol som v kláštore Piaristov. Zišli 
sa tam ctitelia Božského Srdca. Bolo to 
pre m a zážitkom. Pamätám si na všet-
kých udí, ktorých som stretol 
a stretávam pri rozli ných podujatiach. 
Pamätám na nich pri svätých omšiach, 
ako i na itate ov Posla, a to aj okrem 
svätej omše, ktorú slúžim za itate ov na 
prvý piatok. Pamätám na nich v každej 
svätej omši vo chvíli ticha, denne 
a dávam im požehnanie na dia ku.  
Zo srdca akujem itate kám za milé 
povzbudenia, ktoré mi zaslali do Ková-
ovej vo svojich listoch. 

Za rozhovor akuje Anka G. Vavrová 
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Stretnutie potrvá do štvrtku 9. júna. 
Sympózium je pokra ovaním mestskej 
misie, ktorú inicioval ešte pápež Ján 
Pavol II. ako sú as  duchovnej prípravy 
Rímskej diecézy na Ve ké jubileum roku 
2000.    
Benedikt XVI. vo svojom príhovore 
uviedol, že „misijný zápal Rímskej die-
cézy je už dva roky zameraný predovšet-
kým na rodinu, ktorá je v sú asnosti vy-
stavená najrozli nejším hrozbám a až-
kostiam, a preto potrebuje by  evanjeli-
zovaná a podporovaná.    
Kres anské rodiny sú rozhodujúcim 
zdrojom pri výchove vo viere, pri budo-
vaní Cirkvi ako mystického Tela, ako 
spolo enstva. Aby sme pochopili posla-
nie rodiny v kres anskom spolo enstve 
ako aj jej úlohu pri výchove osobnosti 
a odovzdávaní viery, vždy musíme ma
na pamäti význam manželstva a rodiny 
v pláne Boha, ktorý je naším Stvorite-
om a Spasite om.    

Svätý Otec potom citoval a rozviedol 
myšlienky apoštolskej exhortácie Jána 
Pavla II., Familiaris consortio ( l. 12 – 
16).    
„Manželstvo a rodina – zdôraznil - nie sú 
náhodné spolo enské skuto nosti, ani 
výsledok osobitných historických i hos-
podárskych situácii, ktoré by mohli by
jednoducho nahradené inými.“    
Otázka správneho vz ahu muža a ženy 
korení v Bohu. lovek totiž bol stvorený 
na obraz Boha, Boha, ktorý je vo svojej 
podstate láska. Preto povolanie loveka 
k láske je to, o ho robí autentickým 
obrazom Boha.    

Len v miere v akej miluje, stáva sa po-
dobným Bohu a iba v prostredí rodinnej 
lásky môže rás  viera, ktorá de om do-
káže da  budúcnos . De om, ktoré nie sú 
ni ím iným, než plodom manželskej 
lásky. Práve táto viera je zárove  aj zá-
rukou budúcnosti celej spolo nosti.    
Preto – upozornil Benedikt XVI. – roz-
li né formy spolunažívania muža a ženy, 
ktorých sme dnes svedkami: manželstvo 
na skúšku, vo né spolužitie až po pseu-
domanželstvo medzi osobami toho isté-
ho pohlavia, sú výrazmi anarchistickej 
slobody.    
Pre ne je posvätné udské telo, ba i lo-
vek sám - oby ajnou skuto nos ou, 
s ktorými možno svojvo ne narába .
V tejto logike loveku nepatrí žiadna 
dôstojnos .    
V alšej asti svojho príhovoru Benedikt 
XVI. priblížil manželstvo a rodinu 
v dejinách spásy Starého i Nového záko-
na, rodinu uprostred Cirkvi, ktorú ohro-
zuje relativizmus.    
V závere svojho príhovoru, ktorý trval 
35 minút a prítomní ho desa krát odme-
nili potleskom, sa Svätý Otec dotkol aj 
úlohy pomoci, ktorú rodine a manželom 
majú poskytnú  k azi.    
Ich príklad je neraz aj pri povolaní 
k zasvätenému životu pre chlapcov a 
diev atá kres anských rodín rozhodujú-
ci. Toto svedectvo Cirkev právom o a-
káva od všetkých k azov a zasvätených 
osôb. 

Text je z internetovej stránky rádio Vati-
kán, zdroj: www.christnet.sk  

Benedikt XVI. kritizoval rozli né
spolunažívania muža a ženy 

Vatikán: Benedikt XVI. zavítal v pondelok ve er do Baziliky svätého Jána 
v Lateráne, kde príhovorom otvoril pastora né sympózium Rímskej diecézy na té-
mu: Rodina a kres anské spolo enstvo – výchova loveka a odovzdanie viery.    
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 „Silu ži  každodenný život plný 
odriekania a obety erpám v láske detí, 
ktoré sú anjeli a nikdy nezhrešili.“ To
sú slová Otca roka 2005, Ondreja 
Chmelinu z ubor e - Nemšovej. 
  V Bratislave v Zichyho paláci si 
19. júna 2005 prevzal putovného dreve-
ného koníka. Je otcom dvoch postihnu-
tých detí. Syn Andrejko sa narodil 
v roku 1978, dcéra Gabika v roku 1991. 
Obe deti sú od narodenia postihnuté 
mozgovou obrnou. Na rodinu bola zo-
slaná alšia skúška, ke  ochorela na 
rakovinu vzácna manželka Anna. Do 
rodiny patrí aj ich milovaná starká, mat-
ka p. Anny, ktorá ani na chví u neopúš-
a „svoje deti“, ako ich všetkých spo-

lo ne nazýva. Bdie vo dne i v noci, 
hlavne pri vnu ke Gabike. Ve kou posi-
lou celej rodiny je Eucharistia a modlit-
ba svätého ruženca. 
„Nevidiaci Andrejko 
i naša Gabika sú pre 
nás požehnaním. Keby 
ich nebolo, ani ja by 
som nebol, ím som. 
Všetci moji sú mi da-
rom od Boha.“ – vyslo-
vil sa p. Ondrej.  
Na oslavu D a otcov, 
ktorú pripravil asopis

Slovenka už jubilejný 15. krát, prišli 
piati finalisti, otcovia aj s rodinami. 
Otca roka vybrali itatelia týždenníka 
Slovenka cez uverejnenú anketu. „Cenu 
si zaslúžia všetci zú astnení, ako aj 
ostatní starostliví otcovia!“, povedal 
Ondrej Chmelina.  
 Viacerí sa neubránili slzám doja-
tia, ani moderátorka Pa a Jariabková, 
šéfredaktorka Mgr. Anna Ghanamová, 
i redaktorka Mgr. udmila Grodovská. 

Na svoje si prišli najmä v a né deti 
z rodín, hlavne pri jazde vlá ikom cez 
Bratislavu a pri speváckom vystúpení 
Riša anakyho a Márie Podhradskej. 
Pozvaní, ktorí prišli na vyhlásenie vý-
sledkov ankety Otec roka 2005 nešetrili 
slovami v aky redakcii asopisu Slo-
venka za výnimo nú rodinnú atmosféru. 

Anka G. Vavrová 

Moje deti nikdy nezhrešili! 

...Všetky deti sveta, Tvoje sedmikrásky, 
ktorými si osial modrú planétu –  

akujú Ti, Pane za dar udskej lásky. 
I dar lásky Božej – ten dar, že sme tu. 

M. Rúfus 

V strede Ondrej a finalisti roku 2005 
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Výstava bola orien-
tovaná na všeobec-
né  i n fo rmác i e 
o tomto svetadiele, 
o kultúre udí a ich 
spôsobe života.  
Na výstave som sa 
stretla s jednou trie-
dou z gymnázia  
V.B.Nedožerského.  
Z fotografií kri ala
na diev atá prevaž-
ne bieda, ktorá je 
domorodcami vä ši-
nou bezmocne prijí-
maná a iba ob as  sa 
našli zábery sláv-
nostných chví . Nejeden záber vyvolá-
val zvláštne emócie. Na tvárach prítom-
ných sa odrážalo rozrušenie, striedavo 
smútok, útos  so súcitom, ale aj údiv.  
Postoje s rukami prekríženými, i vo 

vreckách sa snažili zakry  rozpaky, 
možno nevô u nad vyrušením z doteraj-
šieho pokoja, ale aj pocit bezmocnosti. 
Vieme, že sú na svete miesta plné biedy, 
ale že ju udia musia prežíva  denno-

denne, nám asto
v našich životných 
podmienkach uniká. 
Pán kaplán Michal 
Masný komentoval 
zábery a zvláštne ti-
cho nastalo pri zábe-
roch detí z nemocnice: 
„Tieto deti už pravde-
podobne nežijú...“ 

alší záber, alší ko-
mentár, trochu exotiky 
pri hudobných nástro-
joch, i hrách a ide sa 

alej. alej - to je pre 
nás domov k blízkym, 

HABARI AFRICA 

Výstava Afrika o ami európskych fotografov sa konala 8.-17. 6. 2005 
v budove ZSŠ stavebnej. Vstup bol zdarma a prís  sa naozaj oplatilo. 
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do pohodli bytov s možnos ou
neda  hladu a smädu priestor. Je 
to samozrejmé a je to v poriad-
ku. Nebude to v poriadku, ak 
ani štipka  z toho nepokoja pri 
poh ade na biedu  v Afrike 
v mojom srdci neostane. Spo-
me me si na  aspo  pred Via-
nocami, ke  si budeme nahlaso-
va  návštevy koledníkov Dobrej 
noviny. Vä šinou sú to deti 
a mládež, ktorí svoj nesúhlas 
s biedou v Afrike vyjadrujú 
osobnou obetou a nám sa po-
skytuje možnos  pomôc  fi-
nan ne. Viacerí darcovia pri-
spievajú naozaj štedro, ale mno-
hí sa zdráhajú, pretože predvia-
no né výdavky sú vysoké 
a radšej akoby mali prispie
menej, neprispejú ni .
Uvažujem... mesa ne 100,- Sk,  
za rok 1 200,- Sk, 100 dobro-
dincov = 120 000,- Sk. Ko ko 
ve a je miest, obcí... V budúcom roku 
by mohlo by  na fotografiách viac 
usmiatych detí, viac radosti, školy so 

stoli kami, nemocnice s lekármi, misie 
s dobrovo níkmi a všeli o iné, ale hlav-
ne živí Afri ania .     M. Melicher íková
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 „Nechápem, pre o ste s tými drogami za ali a nechali si takto zni i  život?“ 
Toto bola jedna z otázok, ktoré budúci birmovanci vyslovili na stretnutí s vedením 
a klientmi domova Provital 4. 6. 2005 v kostole sv. Bartolomeja.  
Odpove  bola tiež zaujímavá. Nikto totiž s drogami neza ína preto, že si chce zni i
život, dokonca nie že na to nepomyslí, ani si to nepripustí. A to nie hne  na „tvrdé“ 
i „mäkké“ drogy, je to tak aj s faj ením, alkoholom i hracími automatmi. Pre o

teda? Iba skúsi ... Až neskôr je to „východisko z problémov“. Najhoršie je dosta  sa 
potom z tohto problému! Podstatný impulz musí by  v loveku samom. Slobodne sa 
rozhodnú  - takto to alej nejde. Je nutný pevný postoj rodiny, žiadne ospravedl o-
vanie pre inov, i dokonca ich zakrývanie. Toto vždy problém so závislos ou iba 
zhorší. Láska je dobrotivá, ale nie hlúpa! 

Provital nie je zaopatro-
vací ústav. Je asto plný 
bolesti, vnútorného kri-
ku, ale hlavne práce - 
psychickej, duchovnej 
i fyzickej. Každý si svoje 
miesto a úlohu v dome 
musí zasta .
Po stretnutí v kostole 
sme v diskusii pokra o-
vali v Centre pre rodinu. 
Dozvedeli sme sa aj bliž-
šie informácie o združení 
Provital - Dom života 
bez drog. Dohodli sme 
si alšie stretnutie, takže 

vám najbližšie prinesieme podrobnejšie informácie o združení a živote obyvate ov
tohto zaujímavého zariade-
nia, ktoré sídli v Koši. 
Nikto z nás si nemôže pove-
da , že sa ho táto téma vôbec 
netýka, že sa nikdy s problé-
mom závislosti nestretne. 
Možno nie u seba, ale možno 
u niekoho, na kom nám zále-
ží. Sta í, ke  podáte správnu 
informáciu v správny as 
osobe, ktorá to bude práve 
potrebova .

M. Melicher íková 

Provitalci na návšteve 

Z ava vedúci Provitalu p. Marián Daubner 

Budúci birmovanci 
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PRE O CHODÍM DO CIRKEVNEJ ŠKOLY? 

   Na túto otázku sa dá odpoveda  jednoducho a stru ne.
Túto školu mi vybrali moji rodi ia. A pre o? 

   Naša škola je v mnohom síce podobná iným základným školám, ve  vyu ovacie
predmety máme rovnaké, ako iné školy. Ale má aj ve a odlišností. A tie sú dôležité. 
   Našu školu založili bratia piaristi, preto sa volá piaristická. Už z názvu vyplýva, že 
naši u itelia nás vychovávajú v nábožnom duchu. Svojou trpezlivos ou 
a láskavos ou nás u ia, ako sa máme  správa  k iným u om. Ke  je to pre našu 
výchovu potrebné, vedia by  aj prísni a zásadoví. 
   Som rada, že máme v škole kaplnku, kde sa každý môže pomodli , poprosi  alebo 
po akova . Modlíme sa pred, aj po vyu ovaní, raz do mesiaca mávame školskú 
svätú omšu. 
   V našej škole sa mi pá i. Keby som si mohla vybra , vybrala by som si znovu túto 
školu. 

T. Melišková,  4.A 

Modlitba je ako taká básni ka,
ktorá poteší naše srdie ka. 
O ká nám ožiari 
a úsmev vy arí. 

Každý lovek ju potrebuje, 
ke  vstane a zas ke  ide spa .
Pri jedle, aj ke  doje 
a pri každej práci. 

Modlitba je prosbi ka,
o o istí naše srdie ka.

Preto ju radi máme 
a s láskou sa modlievame (ju odriekame). 

Modlitba je skoro všetko, 
o môžeme da  Bohu. 

On nás ve mi miluje 
a nebo nám daruje. 

MODLITBA

Veriaci som, 
rád Boha mám. 
Moje srdce patrí jemu, 
Bohu Všemohúcemu. 

Ježiš Kristus jeho synom 
Božím je, 
všetky deti miluje. 

My, s a jeho ove ky sme, 
iba jemu patríme. 

On náš pastier je, 
z tie a tmy nás vyvedie. 
Ke  sme s ním sa nestratíme, 
my veriaci ho milujeme. 

M. Šumichrast, 4.A 

PRE O SOM VERIACI?    

Kostolík je jeho chrám, 
kde nájdeme pokoj. 
Radi my tam chodíme 
a vrúcne sa tam modlíme.  

K. Baránková, 4.A 
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„Ešte predošlého roku objed-
nali sme organ pre farský kostol 
u stavite a organov Ottokára Vážanský 
v Nitre v cene 54,000 korún II manuálo-
vý.“ Takto za ína záznam z roku 1927 
o stavbe organa vo farskej kronike. 
V apríli r. 1927 bol organ postavený 
a následne „s najvä ším úspechom ko-
laudovaný inšpektorom hudby na Slo-
vensku“ Mikulášom Schneiderom Tr-
navským, ako sa uvádza alej v kronike. 
V tých asoch ho považovali za jeden 
z najlepších organov na okolí. Jeho dis-
pozícia (zvuková farebnos ) bola vytvo-
rená dobovo, teda v romantickom štýle, 
o znamená 

skôr dekaden-
ciu v organár-
stve. Prevlá-
dali základné 
zvuky 
a slá ikové 
registre, chý-
bali doplnko-
vé alikvóty. 
Hoci organ 
má 17 regis-
trov, o nie je 
málo, bol 
ve mi chu-
dobný, o sa 
týka zvukových farieb. Pre úplnos  uvá-
dzame presnú dispozíciu:
PEDÁL: Violonbas 16’; Subbas 16‘; 
Cello 8‘ 
I. MANUÁL: Bourdon 16‘; Principál 

8‘; Gamba 8‘; Salicio-
nál 8‘; Kryt úbezný 
8‘; Fugara 4‘; Oktáva 
4‘; Mixtúra 4x 

II. MANUÁL: Principál hus ový 8’; 

Aeoline 8‘; Vox coe-
lestis 8‘; Flauta jemná 
8‘; Flauta rúrková 4‘; 
Dolce 4‘; Tremolo 

SPOJKY: II-I; I-ped.; II-ped.; I super; II 
super; II-I super; II-I sub 
PEVNÉ KOMBINÁCIE: piano, mez-
zoforte, forte, tutti
ŽALÚZIE (II. manuál) 

Nevšednos ou je umiestnenie 
píš al pedálového registru Subbas 16‘. 
Nachádza sa totiž v žalúziovej skrini 
druhého manuálu, o môže spôsobova
komplikácie pri hraní. Ventilátor je 
ukrytý vo veži hne  za chórom, o tiež 

nebolo naj-
lepšie rieše-
nie. Organo-
vá skri a
zrejme ne-
pochádza od 
Ottokára 
Vážanské-
ho, skôr sa 
to zdá dielo 
predošlého 
majstra, 
štýlovo by 
to sedelo 
pre organára 
Šaška alebo 

Wagnera. Hrací stôl a vzdušnice pochá-
dzajú od firmy Laukhuff z Nemecka 
a motor od firmy Rieger z Krnova. 

Pod a dostupných informácií 
od postavenia organa v r. 1927 nebola 
uskuto nená žiadna odborná údržba. 
Nako ko však stav organa bol viackrát 
alarmujúci, opakovane boli uskuto nené 
nevyhnutné viac-menej neodborné zása-
hy, aby organ vôbec hral. 

Organ vo farskom chráme
sv. Bartolomeja v Prievidzi 

P. Pavol Baxa  
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V priebehu 20.stor. bol postup-
ne zrekonštruovaný kostol najmä zvnút-
ra, no na organ akosi nikdy nezostal as 
ani prostriedky, ako to bohužia asto 
býva v histórii chrámov na Slovensku. 
Až minulý rok došlo kone ne aj na or-
gan. Mons. Ján Bednár, dekan, povolal 
do Prievidze dlhoro ného opravára orga-
nov Pavla Baxu, ktorého si pamätajú 
mnohé krá ovské nástroje na Slovensku. 
V ase opravy organa mal už 81 rokov. 
Spolu so svojím synom Tomášom pre-
stavali organ od základu. 

Ke že organ – ako sme už spo-
menuli – bol ve mi chudobný na zvuky, 
organári navrhli nielen opravu, ale cel-
kovú prestavbu – zvukovú aj technickú. 
Preto v spolupráci s miestnym kaplánom 
Michalom Masným vytvorili novú dis-
pozíciu. Prvé práce sa za ali v septembri 
2004, ke  zobrali domov do Košíc 
vzdušnice a píš aly II. manuálu. Práce, 
ako prerábanie vzdušníc, výroba nových 
registrov, istenie, intonovanie a lade-
nie, úspešne pokra ovali napriek viace-
rým technickým prekvapeniam, ktoré sa 
v organe vyskytli. Do kone nej podoby 
sa organ dostal až v júni 2005. Uvádza-
me tu sú asnú dispozíciu: 

PEDÁL: Subbas 16’; Flauta basová 8’; 
Roh 4‘ 
I. MANUÁL: Principál 8‘; Bourdon 8‘; 

Salicionál 8‘; Flauta 
4‘; Oktáva 4‘; Nasard 
22/3‘; Superoktáva 2‘; 
Mixtúra 11/3 4x

II. MANUÁL: Gamba 8‘; Kryt 8’; Prin-
cipál 4‘; Flauta rúrko-
vá 4‘; Piccola 2‘; Ses-
kvialtera 22/3+13/5‘;
Tremolo  

SPOJKY, PEVNÉ KOMBINÁCIE,
ŽALÚZIE (II. manuál) zostali bez zme-
ny. 

Ing. František Ba a, Milan Pet-
ráš a Juraj Nedeliak urobili rekonštruk-
ciu elektrického napájania a prívodu 
vzduchu do ventilátora. Ten síce zostal 
vo veži, ale vzduch je privádzaný 
z prostredia kostola, o je ve mi dôležité 
pre organ, hlavne kvôli ladeniu, ale aj 
celkovej konštrukcii, najmä kvôli dreve-
ným astiam. Sú asne s opravou organa 
bola firmou BK Parket Prievidza 
v spolupráci s Mariánom Bartušom po-
ložená nová dubová podlaha na chó-
re. Obklady a nové pódium pod hracím 

stolom zrealizoval stolár 
Jozef Obo a. 
Sú asný stav organa je 
rozhodne neporovnate -
ný s predchádzajúcim 
stavom. V aka majstrom 
organárom Pavlovi Ba-
xovi a synovi Tomášovi 
sa z jedného z prievidz-
ských organov stal na-
ozaj krá ovský nástroj, 
skrývajúci ve ké bohat-
stvo tónov a zvukov, 
ktoré predtým nemal.

Michal Masný, kaplán 
Z ava P. Pavol Baxa, Mons. Bednár,  p. Tomáš Baxa 
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 Vo vyzdobenom Kostole Sedem-
bolestnej Panny Márie v Martine sa 
13. júna už po siedmej hodine ráno za a-
li modli  prví pútnici. Aj z Prievidze 
prišiel plný autobus pútnikov pozdravi
Nepoškvrnenú Pannu Máriu i sestru 
Bernadetu a celú Rodinu Nepoškvrnenej 
(RN).  Do slávnostnej atmosféry kostola 
tíško privážali vozí karov rodinní prí-
slušníci, lekári, dobrovo níci a tradi ne 
ako vždy, sestry Szatmárky. Akoby nie, 
ve  to bol ve ký de  - 30. výro ie zalo-
ženia RN. Prišlo asi 4000 udí. Sú 
v rodine, ktorá ich neopúš a, váži si ich 
a nikdy nesklame. Panna Mária Nepo-
škvrnená si ich vinie k srdcu cez láskavé 
slová sestry Bernadety – zakladate ky, 
cez modlitby a obety sestri iek i lenov 
tejto ve kej rodiny. Pred svätou omšou 
sa k „svojim“ prihovorila Magnifikatom 
sestra Bernadeta Pán iová, „Máriina 
ve vyslanky a“, a tak predstavila 
„armádu“ chorých a trpiacich z RN. 
Bola to láska k Cirkvi, ktorá viedla ses-
tru Bernadetu pred 30 rokmi založi  RN 
v Martinskej nemocnici.  
 Slávnostnú svätú omšu slúžil 
banskobystrický pomocný biskup Mons. 
Tomáš Galis, vojenský biskup Mons. 
František Rábek a královohradecký po-
mocný biskup Mons. Josef Kajnek. Ro-
dinu Nepoškvrnenej biskup Tomáš Galis 
nazval milou a milujúcou rodinou. 

V homílii pripomenul, že v trpiacich je 
zvláštnym spôsobom prítomný Kristus. 
„Je potrebná oh aduplnos , úcta a láska 
k chorému. Všetko je založené na vz a-
hu k Bohu a blížnym. o môžem ja uro-
bi ? Som pripravený ochotne plni  Bo-
žiu vô u? Bude dobre, ke  budeme 
s láskou prijíma  nielen chorobu, ale aj 
blížnych.“ Po akoval Bohu za všetkých 
prítomných, za sestru Bernadetu i za 
celú Rodinu Nepoškvrnenej. lenovia 
RN sa znova zverili Nepoškvrnenej spo-
lo nou modlitbou. Svätému Otcovi Be-
nediktovi XVI. poslala RN pozdravný 
list, v ktorom ho uistili o svojej obete 
a podpore. RN si vážia aj biskupi 
z eska. Informoval ich o tom Mons. 
Kajnek, ktorý odovzdal pozdravy es-
kých biskupov. len RN páter Ján Kutá
z Prahy hlboko ocenil prácu i povzbu-
dzujúce priate stvá medzi lenmi zo 
Slovenska, Moravy a iech. Tiež vy-
zdvihol požehnané stretnutia RN na Ve-
lehrade.  
 Vydávanie asopisu Rodina Ne-
poškvrnenej, púte chorých do Lúrd ako 
i všetky innosti ukryté i zjavné, modlit-
by i obety sestier a celej RN sú nepo-
chybne dielom Panny Márie, ktorá si 
vedie jej zakladate ku našu „slovenskú 
Matku Teréziu“, sestru Bernadetu Pán-
iovú i celú Rodinu Nepoškvrnenej. 

Anka G. Vavrová 

V Martine si Matka objala svoju rodinu 

Múdrosti múdrych 
Sila udskej vôle sa musí rozdeli  na mnohé bolesti.   Seneca 
Utrpenie je školou, kde sa u íme tomu, omu by sme sa nikde neboli nenau-
ili.          Ph. Girard 

Láska i rados  by mnoho stratili na svojej sile, keby nebolo bolesti.  
          K. ársky. 

Kríž v živote najlepšie nás u í ceni  si požehnané chvíle.  J. W. Goethe 



P R O G R A M
X. jubilejnej DUCHOVNEJ OBNOVY v Prievidzi v d och 29. – 31. júla 2005 

Piatok 29. júla 2005
Odpoludnie: 14:00 Otvorenie DO, vzývanie Ducha Svätého 
(farský kostol) 14:20 Prednáška P. Humberta Virdzeka ma tému: 

Eucharist ia –  prame  a vrchol kres an
  ského života  
 15:00 Hodina Božieho milosrdenstva (osobitný program) 
 16:00 Bolestný sv. ruženec 
 16:30 Svätá omša. Celebruje P. Humbert Virdzek 
 17:30 Ukon enie d a

Sobota 30. júla 2005
Dopoludnie: 8:45 Liturgia hodín – modlitba d a
(aula VŠ) 9:00 Radostný sv. ruženec 
 9:30 Prednáška P. Vladimíra Kasana na tému: 

Eucharist ia –  v dej inách spásy 
 10:15 Rozjímanie a prestávka na ob erstvenie 

 10:30 Ruženec svetla 
11:00 Prednáška P. Vladimíra Kasana na tému: 

  Liturgické slávenie Eucharist ie  
11:45 Rozjímanie k prednáške 
12:00 Anjel Pána… a ukon enie dopolud ajšej asti

Odpoludnie: 14:00 Adorácia pred vyloženou Sviatos ou Oltárnou 
(farský kostol) 15:00 Prednáška P. Vladimíra Kasana na tému: 

Ú inky Eucharist ie  
15:45 Ve eradlo modlitby s Pannou Máriou 
16:30 Sv. omša s homíliou P. Vladimíra Kasana na tému: 

  V škole Márie „Eucharist ickej  ženy“
17:30 Ukon enie d a

Nede a 31. júla 2005
Dopoludnie: 8:45 Liturgia hodín – modlitba d a
(aula VŠ) 9:00 Slávnostný ruženec 
 9:30 Prednáška P. Humberta Virdzeka ma tému: 
  U enie Jána Pavla II .  o  Eucharist i i

10:15 Rozjímanie k prednáške a prestávka na ob erstvenie 
10:30 Zhodnotenie DO, otázky a odpovede 
11:30 Ukon enie dopol. asti a presun do farského kostola 

Farský kostol: 12:00 Slávnostná sv. omša za ú astníkov DO 
  Te Deum a požehnanie na ukon enie DO 
    
     Ružencové bratstvo        
      Prievidza  
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L I T U R G I C K É    O K I E N K O

3. júla – 14. nede a cez rok  
1 - Plesaj hlasno, dcéra Siona, jasaj, dcéra Jeruzalema...  Zach 9, 9-10 

R   - Budem a velebi , Pane, pokorný Krá  slávy.  Ž 145 
2 - Lebo ak budete ži  pod a tela, zomriete, ale ak Duchom um tvujete skutky tela, 

budete ži .        Rim 8, 9. 11-13 
Ev - V tom ase Ježiš povedal: „Zvelebujem a, Ot e, Pán neba i zeme, že si tieto 
veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich mali kým. Mt 11, 25-30 
P. Ježiš hovorí u om: Po te ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste pre ažení, a ja 
vás posilním... 
5. júla Sv. Cyrila a Metoda –Slovanských vierozvestov- slávnos  / utorok / 

1 - Chváli  nám patrí slávnych mužov, svojich otcov pod a ich inov...  
        Sir 44, 1.4-7.11-15 
R   - Cho te do celého sveta a hlásajte evanjelium.  Ž 117 

2 - On ustanovil niektorých za apoštolov, za prorokov, iných za evanjelistov...  
        Ef 4, 1-7.11-13 
Ev - Jedenásti u eníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Ke  ho uvi-
deli, kla ali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš hovorí?  „Daná mi je všetka moc 
na nebi i na zemi. Cho te teda, u te všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna 
i Ducha Svätého a nau te ich zachováva  všetko, o som vám prikázal.  
        Mt 28,  16-20 
10. júla - 15. nede a cez rok  

1 - Lebo ak sp chne z neba dáž  a sneh, zúrodní ju, dá jej klí i  a dá semä na sia-
tie...Iz 55, 10-11 
R   - Pane, navštív našu zem a požehnaj jej rastliny.  Ž 65 

2 - Ve  stvorenie túžobne o akáva, že sa zjavia Boží synovia. Rim 8,  18-23 
Ev - Ježiš hovoril zástupom v podobenstvách. „Rozsieva  vyšiel rozsieva . Ako sial, 
niektoré zrná padli na kraj cesty, prileteli vtáky a pozobali ich. Iné padli na skalnatú 
pôdu, kde nemali ve a zeme, a hne  vzišli, lebo neboli hlboko v zemi... Mt 13, 1-23 
Iné padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: stonásobnú, šes desiatnásobnú a iné tri-
dsa násobnú. 
17. júla - 16. nede a cez rok  

1 - Tvoja moc je totiž základ spravodlivosti.   Múd 12,  13.16-19 
R   - Ty, Pane, si dobrý, ve mi láskavý. Ž 86 

2 - A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po om Duch túži... Rim 8,  26-27 
Ev - Nebeské krá ovstvo sa podobá lovekovi, ktorý zasial na svojej roli dobré se-
meno. Ale kým udia spali, prišiel jeho nepriate , prisial medzi pšenicu kúko
a odišiel.        Mt 13,  24-43 
Hospodár hovorí:Nechajte oboje rás  až do žatvy, žencom potom povie: pozbierajte 
najprv kúko  a spá te ho. A istú pšenicu zhromaždite do mojej stodoly. 
24. júla - 17. nede a cez rok „A“ 

1 - Daj teda svojmu sluhovi srdce pozorné, aby spravoval tvoj ud...  
        1 Kr 3, 5-6a. 7-12 
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R   - Pane, tvoj zákon ve mi milujem.    Ž 119 
2 - Vieme, že tým, o milujú Boha, všetko slúži na dobré...  Rim 8,  28-30 

Ev - Nebeské krá ovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Ke  ho lovek nájde, 
skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, o má a pole kúpi. Mt 13, 44-52 
Nebeské krá ovstvo je ako vzácna perla, ktorú lovek kúpi a zasa nebeské krá ov-
stvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy... 
31. júla - 18. nede a cez rok „A“ 

1 - Ój,  všetci smädní, po te k vodám...    Iz 55,  1-3 
R   - Otvor svoju ruku, Pane, a nasý  nás.    Ž 145 

2 - Ale v tomto všetkom slávne ví azíme skrze toho, ktorý nás miluje...  
        Rim 8,  35. 37-39 
Ev - A ke  sa zve erilo, pristúpili k nemu u eníci a hovorili: „Toto miesto je pusté 
a as už pokro il. Rozpus  zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpi  si jedlo.“   
        Mt 14,  13-21 
Pán Ježiš vzal pä  chlebov a dve ryby, pozdvihol o i k nebu, dobrore il, lámal chle-
by a dával ich u eníkom. Všetci jedli a nasýtili sa. A ešte nazbierali dvanás  košov 
odrobín. 

A. Karaková 

Rozospievaná rodina 

V sobotu 25. 6. 2005 sa kostolom Najsvätejšej Trojice niesli spev  a hudba rodiny 
Jendruchovej. Už po as sv. omše, ale hlavne po nej mali možnos  vypo u  si priaz-
nivci tejto skupiny ve a skladieb, v ktorých hrali a spievali skoro všetci od najmlad-
ších po najstarších. Prajeme im aby ich talent prinášal rados  ešte mnohým poslu-
chá om v rôznych mestách.  
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Martin Sedlecký 
Sára Vojtášová 
Andrej Arva 
Alena Adámiková 
Michal Bezák 
Marianna Dobiasová 
Maroš Flimel 
Adrián Lampert 

Matúš Madaj 
Peter Obert 
Laura Brádová 
Michaela Hlavatá 
Matúš – Marián Matiaš 
Loriana Hra ová 
Dominik Tur ány 

FARSKÁ KRONIKA OD 26. 5. 2005  DO 25. 6. 2005

Do farského spolo enstva sme sviatos ou krstu prijali 

Mária Fabianová 67r. 
Ján Chudý 71 r. 
Pavol Bu ko 82 r. 
Mária Kittová 82 r. 

Emil Pišta 68 r. 
Baltazár Dérer 92 r. 
Milan Hromada 69 r. 
Mária Važanová 94 r.  

Bohdan Gábor – Iveta Hirešová 
Mgr. Norbert Obžera – Tatiana Kopernická 

ubomír Pleva – ubica Slezáková 
Róbert Karas – Marcela Vara ková 

Jozef Humaj – Ida Drábiková 
Martin ech – Stanislava uranová
Miloš Krško – Ing. So a Mokrášová 

Patrick Wiliam Óhara – Katarína Kuklová 
Miroslav Važan – Jana Tinesová 

Blahoželáme k prijatiu sviatosti manželstva 

Foto: str.  3, , 8, 9, 10, 11, 19a, 20 - M. Melicher íková, 4 - archív A. Gálová 
 str. 11 - T. Kolková, 12, 13, 19 - archív M. Masný, kaplán, 17 - P. Melicher ík 

akujeme za všetky doru ené anketové lístky. Každý je pre redakciu podnetný. V au-
gustovom ísle Bartolomeja vám prinesieme ich súhrn a možnosti realizácie Vašich 
pripomienok. V nede u 26.7. 2005 p. kaplán Michal Masný vylosoval z anketových 
lístkov, ktoré boli itate ne podpísané troch farníkov: p. Bojdová, p. Belanová, p. Kö-
nigová. Výherkyne pozývam vo štvrtok 7.7. do Diecézneho pastora ného Centra 
pre rodinu na Námestí slobody 21 (nad kníhkupectvom Lú ), kde si preberú vy-
hraté knižky.      Mária Melicher íková, šéfredaktorka

S kres anskou nádejou na stretnutie vo ve nosti sme sa rozlú ili so zomrelými:
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Vznešená harmónia, bohatý zvuk, 
bežiace umenie bachovských fúg 
povznáša do výšok srdce i um, 
zafarbí hrejivo sple  tvojich dúm. 

Strieborný píš ala vydá svoj tón, 
leskne sa, trbliece, dvíha tvoj trón, 
nesie ho do dia av, vždy výš a výš, 
nechaj ho pôsobi , u ah i  kríž... 

Krá ovský podtitul, krá ovský ráz, 
krá ovská symfónia, krá ovský hlas. 
Zaznieva sú asne pre sluch i zrak, 
necháva odozvu hlboko v nás. 

Stáro ia dýchaš len chrámový 
vzduch,
právo máš preniknú loveku hru .
Nech tvojich klávesov slávnostný ráz 
nestíchne v oslave nebeských krás! 

-m- 

Óda na organ 

a



U piaristov vanul Duch Svätý 
Nede a 26. júna 2005 bola pre 85 birmovancov z našej farnosti mimoriadne slávnostná. 
Vkladaním rúk pomocného biskupa banskobystrickej diecézy Mons. Tomáša Galisa prijali  
v kostole Najsvätejšej Trojice sviatos  birmovania. Dary Ducha Svätého sa liali do ich pri-
pravených s dc. Na mnohých tvárach žiaril krásny úsmev a bolo vidie  i slzy dojatia.  
Prajeme im, aby oskoro dozrievalo v ich životoch aj konkrétne ovocie Ducha Svätého. 
Modlime sa za nich, aby sa títo dospelí kres ania vedeli vždy oprie  o svoju posilnenú vie-
ru, ke  budú vo svete sved i  o Kristovi vo svojich životoch. Bože, ve  ich bezpe ne po 
svojich cestách. Drahá Matka Mária, drž neustále nad nimi svoje ochranné láskavé ruky.  


