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ČASOPIS PRIEVIDZSKEJ FARNOSTI 

Deň rodiny - Časopis Cool School - Rómsky skauting 
Maturity - Desatoro III. - Prvé sväté prijímanie 



 „Maminá, ešte tam som nebol!“ 
a ťahá mamku za ruku k stanu tee-pee. 
A potom ďalej k maľovaniu, 
hlavolamom, autíčkam a športom... 
Takéto scény sa opakovali od 14. hodiny 
popoludní až do večera. Čo to bolo za 
deň? 
 Akcia Deň rodiny začala už 
doobeda svätou omšou v Necpaloch aj 
s požehnaním rodín. Poobede sa na 
ihrisku ZSŠ stavebnej rodinám 
predstavili jednotlivé organizácie, ktoré 
pripravili program Dňa rodiny a pozvali 
ich k pestrej zábave. Hudba hrala, deti 
pobehovali od jedného miesta 
k druhému a vyskúšali všetko, čo len 
mohli a čo sa im ponúkalo. Po chvíľke 
sa na nás začali usmievať kvietky, 
motýle slniečka, srdiečka a inak 

pomaľované líčka. Skautky a skauti sa 
deťom venovali pri navliekaní 
drevených korálkov, maľovaní na tvár, 
drôtikovaní... Ale aj pri ich špeciálnych 
„poznávačkách“, napríklad čuchom, či 
hmatom rozoznať rôzne materiály 
a látky. Všetci si mohli vyskúšať 
prepliesť sa cez „pavučinu“ z lana, alebo 
„zacúvať“ cez labyrint za pomoci 
zrkadla, alebo sa schovať v tom 
indiánskom tee-pee.  
 No a nemali ste dosť? Tak šup 
k dlhým stolom, kde sa o deti aj starších 
s radosťou starali mladí z organizácie 
Úsmev ako dar. Farby, pastelky, 
voskovky, fixky aj fúkacie, hlina a veľa 
iného výtvarného materiálu sa striedali 
z ruky do ruky a vznikali pekné detské 
práce. Farby mali aj na rukávoch, ale 
veď to k tomu patrí. Je jasné, že deti 
sedieť dlho nebaví, tak s ponukou 
pomoci prišiel aj klub netradičných 
športov Pampúch. No a tu sme sa aj my, 
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Deň rodiny v Prievidzi 
Športové ihrisko Združenej strednej školy stavebnej v Prievidzi ožilo v nedeľu 
7. mája hudbou, detským smiechom a radosťou. K dlhoročnej tradícii osláv 
Dňa rodiny vo svete aj na Slovensku, sa pridala takto aj Prievidza. 



dospelí, dozvedeli, že lopty a loptičky 
môžu lietať vzduchom aj inak, ako sme 
boli naučení. Interkros nemá nič 
spoločné s jazdou na niečom, ako som si 
myslela, ale sa hrá v družstvách, na 
bránky, s podivuhodnými „hokejkami“ a 
farebnou loptičkou. Ďalej sa hralo cez 
sieť ringo, ale aj indiaka. No a boccin, 

šport podobný petangu,  si deti rýchlo 
obľúbili. Poza vymedzené ihriská sa na 
chodúľoch prechádzali malí, ale hlavne 
tí starší, ktorí si to po dlhšej dobe chceli 
znovu vyskúšať.  
 Pre najmenších sa tiež našli hry – 
hádzanie kruhov na cieľ, či navliekanie 
väčších korálok, ktoré si zobralo na 
starosť spoločenstvo mladých 
Bartolomejčatá pri farskom kostole sv. 
Bartolomeja. No a obľúbené autíčka na 
diaľkové ovládanie jazdili do 
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viacnásobného vybitia akumulátorov. 
Občerstvenie pre všetkých bolo také 
domácke - koláčik a minerálka. Keďže 
celé náklady na financovanie niesla 
dekanátna bunka Diecézneho 
pastoračného Centra pre rodinu (CPR) 
z vlastných zdrojov, ponúkali dievčatá 
a chlapci rodinám tombolové lístky.  
 Vďaka veľkému množstvu 
hračiek, ktoré venovala firma MPK, 
predajňa Malý princ, knihám z 
vydavateľstva Dobrá kniha a 
drobnostiam z CPR sa usmievalo 
a odchádzalo z osláv s cenami v rukách 
veľa natešených detí. Tí, ktorí mali 
chuť, zanechali na osemmetrovom 
plátne svojím výtvarným prejavom  
„stopu“ a plátno je pamiatkou na tento 

deň. Na záver pozvali mladí zo 
spoločenstva spolu so skautmi deti a 
zatancovali si spolu eRko tance. 
 Ostáva nám poďakovať ZSŠ 
stavebnej za priestory, všetkým 
organizátorom, organizáciám, 
spoločenstvám i obetavým 
jednotlivcom, ktorí pomohli modlitbami 
a svojími silami. No a samozrejme asi 
300 účastníkom, ktorí prišli a využili 
našu ponuku na stretnutie rodín 
z Prievidze a širokého okolia. 
Znovu sme sa všetci presvedčili, že 
stará múdrosť- radosť rozdávaním 
rastie - stále platí.  
 
Ďakujeme Pánu Bohu za príjemné 
počasie a jeho úžasnú ochranu.  

V rámci projektu MEKT sa uskutočnia v jednotlivých diecézach 
púte rodín. Sú spojené s prípravou na V. svetové stretnutie rodín 
vo Valencii, ktorého témou je Odovzdávanie viery v rodine. 
 
BRATISLAVSKO-TRNAVSKÁ DIECÉZA: MARIANKA, 11. JÚN 2006  
Program:  
10,15 privítanie pútnikov a úvodné slovo, 10,30 pontifikálna svätá omša, 12,00 
obed z vlastných zásob, 13,00 svedectvá rodín, 14,30 modlitba posvätného ruženca 
a Loretánske litánie 
Hudba a spev počas sv. omše súrodenci Jendruchovci 
Program sa uskutoční pred Lurdskou jaskynkou. Ak je to možné, je vhodné putovať 
peši z Bratislavy (Pekná cesta, Železná studienka, Lamač) alebo zo Záhorskej 
Bystrice. Ak ste sa rozhodli putovať autobusom z farnosti, nahláste počet autobusov 
na RKFÚ, 900 33 Marianka.¶ 
 
BANSKOBYSTRICKÁ DIECÉZA: BANSKÁ BYSTRICA, 9. JÚL 2006, 
CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE RODÍN. PRI PRÍLEŽITOSTÍ V. SV. STRETNUTIA 
RODÍN SO SVÄTÝM OTCOM BENEDIKTOM XVI.  
Program:  
10.00 Slávnostná svätá omša - Príhovor Svätého Otca Benedikta XVI. k rodinám 
a požehnanie rodín (priamy prenos z Valencie), 12.30 obed, 14.00 Vyhlásenie 
výsledkov Rádio LUMEN hľadá LUMENRODINY, 15.00 Koncert Márie 
Podhradskej a Richarda Čanakyho deťom  
Od obeda budú prebiehať zaujímavé aktivity nielen pre deti: prezentácia 
prorodinných aktivít výtvarné a športové aktivity/ jazda na koni/ nafukovací kamión 



                                  BARTOLOMEJ    6/2006                  5 

a i.  
NITRIANSKA DIECÉZA: RAJECKÁ LESNÁ, 10. JÚN 2006 
Program  
12.00 hod. Stretnutie rodín pri guláši (na nádvorí základnej školy), 13.30 hod. 
Prednášky a diskusie (v budove základnej školy) Život viery dospievajúcich v 
rodine - Mons. ThDr. Jozef Šelinga, PhD. Krízové situácie v detskom veku a v 
období dospievania - MUDr. Ladislav Kvasnička. Prežívanie staroby - PhDr. 
Zuzana Pastorová. Úzkosť v živote kresťana - MUDr. Mária Homolová. Môže mať 
manželská láska trvanie? - Manželia Baránkovci. Príprava mladých na sviatosť 
manželstva - Manželia Tobolkovci a manželia Bučekovci. 15.30 hod. Krížová cesta 
rodín na kalvárii (začiatok od Lurdskej kaplnky pod kalváriou; vedie diecézny 
biskup Mons. Viliam Judák), 17.00 hod. Modlitba posvätného ruženca (v 
pútnickom areáli pred bazilikou), 17.30 hod. Vystúpenie hudobnej skupiny rodiny 
Chudobovej z Oravskej Lesnej, 18.00 hod. Slávnostná svätá omša (celebruje 
apoštolský nuncius Mons. Henryk Józef Nowacki a diecézny biskup Mons. Viliam 
Judák). 
Po svätej omši procesia s Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou na kalváriu  
Sviatosť zmierenia sa vysluhuje od 10:00 hod. do 22:00 hod.  
Hnutie eRko zabezpečí rodinám program pre deti.  
V objekte základnej školy sa uskutoční výstava „Svet očami detí“ 
Biskupský úrad Nitra  
 
KOŠICKÝ EXARCHÁT: KLOKOČOV, 10. JÚN 2006 
Program: 
9.00 modlitba sv. ruženca detí, 9.30 archijerejská sv. liturgia, 11.00 prednáška na 
tému: ODOVZDÁVANIE VIERY V RODINE 
hostia: manželia Palaščákovi 
súťažné hry s občerstvením (pre deti a mládež) 
Kontakt: Slavomír Gereg 0908 031 089, 056 649 24 72,  
Peter Čintala 0905 744 547, 056 659 17 28 0905 744 547, 056 659 17 28 
 
PREŠOVSKÁ EPARCHIA: ĽUTINA, 10.JÚN 2006 
„VEĎ PÁN, TVOJ BOH, ŤA CHCE VOVIESŤ DO KRÁSNEJ KRAJINY ...  

(Dt 8, 7) 
Komisia pre rodiny pri prešovskom biskupstve pod patronátom prešovského 
eparchu Mons. Jána Babjaka, SJ vás pozýva na celoeparchiálne STRETNUTIE 
RODÍN, spojené aj so stretnutím prvoprijímajúcich detí, ktoré sa uskutoční v rámci 
stredoeurópskych pútí rodín, na pútnickom mieste v ĽUTINE dňa 10. júna 2006. 
Program: 
10.00 slávnostná svätá liturgia celebrovaná prešovským eparchom vladykom 
Jánom, 12.00 obedňajšia prestávka, 12.30 stretnutie rodičov s pozvaným hosťom 
vdp. Pavol Hudák z UPC v Košiciach. 
V rámci besedy bude odpovedať aj vdp. Jozef Maretta, exorcista eparchie, a ďalší 
hostia. 
Pre deti budú pripravené atrakcie: nafukovací had, pirátska loď a mnohé ďalšie 
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DNES NA SLOVÍČKO S ANKOU KRCHŇAVOU,  
ZÁSTUPKYŇOU ŠEFREDAKTORKY ČASOPISU COOL SCHOOL 

Anička, môžeš nám v skratke 
priblížiť váš časopis? 
Náš školský časopis sa volá Cool 
school. Túto slovnú hračku sme za 
názov zvolili len pred pár rokmi. Starší 
študenti si ešte pamätajú časopis 
s názvom DOMA. Tradícia vydávania 
školského časopisu je stará ako 
gymnázium samo – tento rok vychádza 

už desiaty ročník. V posledných dvoch – 
troch rokoch sa z občasníka stal 
mesačník.  
V Cool school nájdete informácie 
o dianí v škole, nechýbajú však ani 
reakcie na dianie vo svete, prípadne 
v našom okolí. Svoje miesto majú aj 
stále rubriky. Nikdy nechýba rozhovor 
s niektorým zo zamestnancov školy, 

Radi našim čitateľom, ktorých deti alebo 
vnúčatá navštevujú Piaristické gymnázium 
Františka Hanáka v Prievidzi predstavujeme 
aj výborný študentský časopis Cool school. 
Nezastihli sme šéfredaktorku tohto časopisu 
Alžbetku Minčíkovú zo septimy, preto sme 
„vyspovedali“ jej zástupkyňu Anku Krchňavú 
tiež zo septimy.   

zábavné a športové podujatia. 
14.30 evanjelizačný koncert speváka a skladateľa Jiřího Zmožka 
Na záver bude vyžrebovanie zaujímavých cien pre rodiny. 
Prihlásené rodiny (počet členov, miesto pobytu a priezvisko) budú zaradené do 
žrebovania o vecné ceny: kontakt 057 – 4431555 komisia.rodiny@centrum.sk 
Komisia pre rodiny Prešovskej eparchie/ISPB 
 
SPIŠSKÁ DIECÉZA: POPRAD, KOSTOL SV. CYRILA A METODA, 10. JÚN 2006 
Program: 
9.00 Modlitba sv. ruženca (modlia sa rodiny), 10.00 Slávnostná svätá omša s otcom 
biskupom, 11.30 Stretnutie s otcom biskupom (rozhovor), 12.30 Agapé (vzájomné 
pohostenie účastníkov), 13.30 Svedectvá rodín, 15.00 Adorácia s požehnaním 
Počas stretnutia s otcom biskupom a svedectiev rodín budú pripravené aktivity pre 
deti. 
 
ROŽŇAVSKÁ DIECÉZA: UHORNÁ, PRI KAPLNKE PANNY MÁRIE SNEŽNEJ 10. JÚNA 
2006 O 10.00 H. 
 

OZNAM 

mailto:komisia.rodiny@centrum.sk�
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väčšinou s niekým z učiteľského zboru. 
Priestor vždy dostáva aj študentská 
tvorba. Vzácnymi autormi textov 
i fotografií sú aj naši milí pátri. 
Ako vyzerá tvorba časopisu? Kto 
tvorí redakčnú radu? 
Keďže redakčnú radu tvorí päť veľmi 
veselých dievčat a jedna ešte veselšia 
pani profesorka, tvorba časopisu by sa 
určite dala charakterizovať ako radostná. 
Okrem toho nám pomáha aj grafik 
Kačo, ktorý nám dodáva optimizmus 
najmä svojím nadhľadom, keďže ako 
dievčatá zvykneme brať občas všetko 
príliš vážne.  
Aká je vaša šéfredaktorka? 
Je to zlaté dievča. Sme spolužiačky už 
od prvej triedy a výborne si rozumieme, 
hoci sa občas vyskytne aj menšia 
výmena názorov. Betka kontroluje 
všetky články, ktoré sa do časopisu 
dostanú. Tiež píše veľmi originálne 
úvodníky. 
Aký je zámer vášho časopisu? 
Jeho úloha je v prvom rade informačná. 
Chceli by sme prezentovať názory 
študentov, ich pohľad na dnešný svet 
a samozrejme dostávajú priestor aj pre 
vlastnú literárnu či výtvarnú tvorbu. 
Určite sa snažíme aj obohatiť študentov 
– či už o nové informácie, alebo 
o pohľad z iného uhla.  
Napĺňa ťa táto práca? 
Myslím si, že áno. Vyskytnú sa síce 
obdobia, keď mám pocit, akoby to, čo 
píšem bolo nudné, a je toho veľa. Zdá sa 
mi občas, že ma to už prestalo baviť a že 
to už robím nasilu. Ale viem, že celá tá 
drina sa vypláca, keď počujem čo i len 
jeden pozitívny ohlas.  
Pomáha ti viera?   
Áno. Najmä vtedy, keď viem, že mám 
písať nejaký ťažký článok, alebo sa 
mám vyjadriť k zložitej téme. Vtedy 

zvyknem poprosiť Ducha Svätého, aby 
to vyšlo a aby článok naozaj splnil svoj 
cieľ. Okrem toho mi viera dáva istotu, 
že naše snaženie stále sa zlepšovať, má 
zmysel. Taktiež z nej čerpám radosť 
a nádej aj v istých ťažkých chvíľach.  
Aká je vaša škola? 
Pre mňa je škola naozaj tak trochu ako 
domov. Existuje tu veľmi živý kolektív 
priateľov - ľudí, s ktorými si rozumiem. 
Mám pocit, že každý tu môže vyjadriť 
svoj názor. To si cením najviac. Naozaj 
tu cítiť Ducha Svätého.  
Ako študenti žijeme viac–menej 
v jednotnom duchu – každý z nás sa 
chce vzdelávať a stúpať vyššie. Nielen 
po intelektuálnej, ale aj po duchovnej 
stránke. Naša škola nám poskytuje 
možnosti a prostriedky pre oboje.  
Čo by si chcela zmeniť? 
Niekedy ma zaráža apatia niektorých 
študentov. Mnohým je jedno, čo sa 
okolo nich deje. Vidím to aj na tom, že 
je čoraz menej študentov, ktorí by mali 
záujem robiť niečo pre školu. Či už ide 
o časopis, alebo iné aktivity. Mnohí nie 
sú zapálení pre dobrú vec. Tiež mi z ich 
strany chýba väčší záujem o otázky 
viery. Nikto z nás predsa nemôže 
povedať, že by dokonale rozumel 
napríklad Písmu. A predsa sa len 
máloktorí opýtajú na veci, ktoré 
nechápu. Časom aj my dozrieme ☺.  
 Akí sú vaši učitelia? 
Celkom fajn. Myslím, že je to 
individuálne, ale z mnohých mám pocit, 
že sa k nám správajú ako k dospelým. 
Takže sa musíme poriadne snažiť... 
Ako sa cítiš vo vašej triede? 
Výborne. Každý z nás je iný, ale 
rozumieme si a vieme sa prijať. Nie sme 
žiadni „anjelici“, skôr takí normálni 
mladí. 
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Často sa stretneme s názorom 
verejnosti, že hlavnou úlohou skautov je 
behať po lese, loviť „bobríkov“, splniť 
nejaké skúšky a ísť v lete na tábor. 
Nejeden z nás si za to vyslúžil už zopár 
posmeškov. Ťažko v takej chvíli 
vysvetlíte, že naše hnutie stojí na 
veľkých hodnotách a tieto aktivity sú len 
cestou, ako si ich bližšie uvedomiť. 
Napríklad denným príkazom skautov je 
urobiť každý deň aspoň jeden dobrý 
skutok. To však nie je až takým 
vhodným zdrojom posmeškov a možno 
preto o tom prakticky nikto nevie. Alebo 
je chybou, že keď robia skauti niečo 
dobré, nikto o tom nevie? Práve preto 
som sa rozhodol napísať do Bartolomeja 
čosi o veľkom projekte Slovenského 
skautingu – o Rómskom skautingu. 

Pred šiestimi rokmi sa rozhodol 
prednosta košického sídliska Luník IX 
Anton Koleno založiť skauting v rómskej 
komunite. V tom čase začal čítať knižku 
Chlapci od bobrej rieky. „Presne toto je 
niečo, čo by mohlo mladých Rómov 
baviť,“ povedal si a podujal sa založiť 
Spolok správnych rómskych chlapcov. 
Ako prvých oslovil členov Rómskej 
poriadkovej služby, ktorí majú na Luníku 
najväčší rešpekt. Štyria z nich boli 
ochotní viesť štyri skupiny, každá mala 
okolo desať chlapcov. „Prihlásilo sa ich 
oveľa viac, okolo 500, ale nemali sme 
ľudí, ktorí by ich viedli. Navyše, viac ako 
desiatich by jeden vedúci ťažko zvládol,“ 
hovorí Koleno. Chodili na vychádzky, do 
lesa, do mesta. „Raz išli za nami štyri 
dievčatá. Oslovili nás, vraj aj oni chcú 
robiť niečo podobné. Povedal som im, že 
ak si nájdu staršiu vedúcu, ktorá ich bude 
chcieť viesť, môžu to robiť. Zosmutneli 
a odvetili, že všetky sú tehotné.“ 

Zanedlho však našli vedúcu aj pre 
dievčatá a vznikol Spolok správnych 
rómskych dievčat. O týchto aktivitách sa 
dopočuli členovia Slovenského skautingu 
a v decembri 2002 sa dva rómske spolky 
stali jeho súčasťou.  

Skauti z mnohých kútov 
Slovenska sa podujali pomôcť rómskym 
deťom ako vedia. Organizujú kurzy pre 
vodcov oddielov a radcov – 
rovesníckych lídrov, ktorí vedú menšie 
družiny. Okrem toho pomáhajú rómskym 
skautom uchádzať sa o rôzne formy 
finančnej podpory na činnosť. Hľadajú sa 
aj cesty ako búrať bariéry, ktoré stoja 
medzi rómskou komunitou a ostatnými 
ľuďmi, napríklad cez rómsky folklór. 
Hoci rómski skauti patria pod Slovenský 
skauting, ich činnosť je autonómna, chcú 
sa odlíšiť. Majú svoje vlastné znaky, 
svoju hymnu a pesničky v rómskom 
jazyku. Napokon, vo väčšine prípadov je 

Rómsky skauting 
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hovorovým jazykom v oddieloch práve 
rómčina, občas slovenčina a výnimočne 
maďarčina. Ak je v skupine čo len 
jeden „biely“, rozpráva sa po 
slovensky, v ostatných prípadoch po 
rómsky.  

Ako vraví Tibor Gábor, 
náčelník Rómskych skautov, ešte sa 
nestalo, aby starosta ich aktivitu 
odmietol. Všet-ci však vždy vyčkávajú, 
akú bude mať projekt odozvu. 
V niektorých lokalitách sa buduje 
dôvera ťažšie, nielen u starostov, ale aj 
u Rómov samotných. „Sľubov majú už 
dosť. Pred voľbami vždy prídu politici 
a - aj odídu, bez toho, aby sa niečo 
zmenilo. Aj preto bývajú rodičia detí 
voči nám občas skeptickí. Takáto 
činnosť je výzvou pre Rómov, ktorí 
chcú naozaj urobiť niečo pre seba 
a svoju komunitu. Robím to preto, lebo 
som na sídlisku videl veľa detí, o ktoré 
nikto ani nezakopne. Chcel som im 
ukázať, že sa dá aj inak žiť. Keď sa im 
človek venuje a dá im pocítiť, že sú 
rovnocenné, získavajú hodnoty, ktoré 
im môžu vydržať veľmi dlho, celý 
život.“ 

Dnes je podstatou rómskeho 
skautingu vychovávať novú, silnú 

a zdravú generáciu Rómov v rómskych 
komunitách a osadách, ktorí sa stanú 
pozitívnym príkladom pre ostatných 
Rómov. Nie je to ľahká úloha. 
„Verejnosť vidí všetkých Rómov ako 
asociálnych. Problémom Luníka IX je 
to, že na toto sídlisko boli vysťahovaní 
výlučne asociálni Rómovia. Poriadni 
Rómovia tam nebývajú. Nemajú 
v nikom pozitívny príklad. Nikto 
z obyvateľov Luníka tam nikdy nechcel 
ísť, nikto tu dobrovoľne nechce bývať.“ 
sťažuje sa Tibor Gábor a opisuje nám 
ďalej mnoho detailov i ťažkých 
zážitkov, s ktorými sa stretáva pri práci 
v komunite: „Našli sme jednoizbový 
byt, v ktorom bývalo 21 ľudí.“ 

V súčasnosti, v roku 2006, 
veľmi úspešne prebieha náš doposiaľ 
najväčší projekt, „Zamestnateľnosť 
rómskych skautov“, financovaný 
z PHARE a Centenary Scout Fundation. 
Má prispieť najmä k záujmu Rómov 
o vzdelávanie a asistovať im pri 
získavaní práce. Hlavným problémom 
je otvorená diskriminácia – nikto 
nechce mať nič s Rómami. „Všetci 
vravia, že Rómovia nechcú pracovať. 
Ale nikto z nich nie je Róm a neskúšal 
si nájsť prácu.“ hovorí Tibor Gábor. 

„Poznám mnohých Rómov, 
ktorí sa už dlho snažia nájsť 
si dobrú prácu. Nikto ich 
nechce zamestnať, lebo sú 
Rómovia.“ V kancelárii 
Rómskej skautskej oblasti 
v Košiciach vďaka projektu 
p r a c u j ú  a s i s t e n t i 
z a m e s t n a n o s t i ,  k t o r í 
pomáhajú so získaním práce, 
komunikujú s úradmi, 
školami a snažia sa vytvoriť 
akékoľvek miesto pre 
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Rómov. Najnovším experimentom je 
zapojenie mladých nezamestnaných 
Rómov do práce s deťmi v skautingu cez 
aktivačné práce.  

Rómski chlapci sa skoro ženia, 
dievčatá mávajú dieťa nezriedka ešte 
pred dosiahnutím plnoletosti. Nebojíte 
sa, že vám ujdú 
a nič v nich 
n e z o s t a n e ? 
„Myslím, že 
nie,“ hovorí 
Anton Koleno, 
„som si istý, že 
v deťoch to 
vždy niečo 
z a n e c h á , 
h o d n o t y , 
postoje – alebo 
a s p o ň 
spomienky, ktoré ich môžu ďalej 
ovplyvniť.“ A nielen ich. „Nie je to 
pekné, keď ide 20 mladých Rómov, 
oblečených v rovnošatách, niekde po 
meste, a slušne sa medzi sebou 
rozprávajú, nekričia, nenadávajú? Na 
takéto situácie máme len samé pozitívne 

reakcie,“ tvrdí Anton Koleno. Kiež by 
ich bolo viac. 

Ja som sa stal asistentom pre 
rómske projekty na Ústredí Slovenského 
skautingu v Bratislave. Až tu som sa 
stretol priamo s touto problematikou. 
Bol som prednášať (ak sa to tak dá 

povedať) na 
n i e k o ľ k ý c h 
k u r z o c h . 
Uvedomil som 
si, aké dôležité 
je robiť niečo 
v  t e j t o 
komunite. Cez 
R ó m s k y 
s k a u t i n g 
d á v a m e 
z m y s e l , 
dávame cestu, 

pomáhame a môžeme vidieť výsledky. 
Toto je cesta, akou môže skauting zaujať 
verejnosť, ako jej môže naznačiť, že nie 
sme len „priatelia z lesa“, ale tí, ktorí sa 
snažia o plno-hodnotný rozvoj mladého 
človeka vo všetkých oblastiach.  

Mojím tajným snom je robiť 

Služobník  
Pane Bože, daj nám klas,  
nech môže byť úroda.  
Pane Bože, nech tvoj hlas,  
nás posvätí a dobro dá.  
 
Pane Bože, daj nám úrodu,  
nech môže byť aj klas.  
Máme oheň, vzduch, zem aj vodu,  
a Teba čo koluješ v nás.  

Pane Bože, milujem teba,  
a viem že aj ty miluješ mňa.  
Pane, dávaš mi môj chleba,  
a so mnou ujedáš z dňa.  
 
Pane, dal si nám dub, lipu, jaseň,  
krásne hory, polia, lúky, sny.  
Tvojím menom začínam túto báseň,  
lebo dal si nám nás, svetlo našich dní.  

Pane, a tak my zbierame úrodu z nás,  
Tak dobrú noc a ja sa už spakujem.  
Neboj sa, zajtra prídem zas,  
Pane Bože, za všetko ti ďakujem.  
   Tvoj služobník. 
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M a t u r i t y ,  m a t u r i t y ,  m a t u r i t y  

Piaristické gymnázium Františka 
Hanáka v Prievidzi úspešne priviedlo 
k maturitám, pod vedením pani 
riaditeľky PhDr. Márie Poliakovej, na 
osemročnom gymnáziu už tretích 
maturantov. Na gymnáziu študuje spolu 
268 žiakov. Osemročné štúdium: 8 tried 
(1 trieda v ročníku); 230 žiakov: 98 
chlapcov a 132 dievčat; štvorročné 
štúdium: nábehové, zatiaľ 2 triedy: 
otvorený je 1. a 2.  ročník; 38 žiakov: 10 
chlapcov a 28 dievčat. Zameranie štúdia: 
cudzie jazyky; učí sa anglický, 
nemecký, latinský jazyk. 
 
Anketa  
Róbert Václavík, maturant  
Dá sa zvládnuť všetko a vždy? 
Je toho veľa, maturujeme po novom, ale 
dá sa to zvládnuť.  
Robo, povieš našim čitateľom čo-to 
o vašej škole? 
Našu školu obnovil  páter  Ján 
Lichtner,SchP. Som za to vďačný, lebo 
som tu strávil príjemných osem rokov. 
Vytvorili sme si so spolužiakmi pevný 
kolektív, aj s profesormi si rozumieme. 
Pamätám si ešte aj prvého pána riaditeľa 
- pána profesora Murína. Terajšia pani 
riaditeľka PhDr. Mária Poliaková nás 
tiež učila, bolo to v pohode, aj keď nie 
vždy my, žiaci a učitelia myslíme 
rovnako. To je pochopiteľné. Toto 
gymnázium mi dalo veľa, malo to čosi 
do seba. 
Ako si na tom s vierou? 
Keď som bol mladší, veľa mi to 
nehovor i lo .  Pos tupne  so m sa 
prepracoval k viere. Je to pre mňa 
hľadanie.  
Viem, že miništruješ. Odkedy? 
Od piatich rokov. Starká ma zaviedla do 

kostola a odvtedy som miništrant.  
Koľko je vás v triede? 
V oktáve je nás dvadsaťpäť. Triednou 
učiteľkou nám bola Zuzana Boráková 
(za slobodna Mikušková), ktorá odišla 
n a  m a t e r s k ú  d o v o l e n k u  : ) 
Pozdravujeme! Už druhý rok je naším 
triednym profesorom   Ladislav Blaško, 
ktorý je k nám tiež naozaj férový.  
Z čoho dnes maturuješ? 
Vybral som si fyziku - A formu. 
Opakovanie som si nechal na koniec, 
takže mám dosť roboty. Veľa učiva sme 
opakovali na seminároch. Čím viac sme 
sa snažili, tým nám profesori vychádzali 
s učivom viac v ústrety. 
Za kým ti bude smutno, až opustíš 
brány školy? 
Určite za ľuďmi.  
Kam smerujú tvoje ďalšie kroky?  
Idem študovať matematiku a fyziku do 
Česka.  
Pracuješ v časopise? 
Nie, ten teraz robia mladší študenti.  
 
M. oktáva (18 rokov) 
Bude ti za niečím smutno? 
V podstate som tu osem rokov, a budem 
veľmi rada spomínať na mnohé veci. Aj 
keď nie vždy bolo všetko OK. Zvykla 
som si na prostredie a na úžasný prístup 
učiteľov. S odstupom času to budem 
vidieť možno inak.  
Ako je na tom tvoj osobný duchovný 
život? 
Viera formovala moju osobnosť určite aj 
prostredníctvom tejto školy. Je to istým 
spôsobom duchovné obohatenie. Naši 
pátri vytvárajú priateľskú atmosféru. 
Takisto aj učitelia sa nám venujú 
a obetujú sa pre nás. Sú nielen našimi 
učiteľmi a pátrami, ale aj priateľmi. Som 
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vďačná rodičom, že mi dali základ viery 
už doma. 
Pýtate sa na triedneho?  Je super, vedie 
nás jeden a pol roka. Je fakt super! 
 
K. oktáva 
Z čoho maturuješ? 
Maturujem z chémie, biológie, 
slovenského jazyka, anglického jazyka 
a z geografie.  
Ako prežívaš čas maturít? 
Nóóó! Asi strašne. Ale škola nám 
vychádza maximálne v ústrety, aby sme 
sa mohli venovať predmetom, ktoré 
budeme potrebovať v budúcnosti. 
 
Mgr. Juraj Orlík (učiteľ telesnej 
výchovy a dejepisu) 
Je radosť pracovať dnes s mladými 
ľuďmi? 
Vždy sa teším do práce. Poznám decká 
po mene. Niektorí majú svoje špecifiká 
a je to s nimi náročnejšie. Závisí to aj od 
ich domáceho prostredia, v ktorom žijú.  
A kolegovia? 
Som tu spokojný, so študentmi, s 
kolegami, aj s úžasným vedením. Máme 
síce trochu problémy, čo sa týka 
vybavenia telesnej výchovy, ale všetko 
sa dá riešiť.  
Myslíte si, že vaša škola vytvára dobré 
podmienky pre vzrast osobnej viery? 
To záleží na každom jednotlivcovi, ako 
si vieru v Boha buduje. Máme tu školské 
sväté omše, duchovné obnovy, sú tu 
pátri, s ktorými denne spolupracujeme, 
stretávame sa. Kto si chce vieru upevniť, 
má možnosť. Sú tu tiež vynikajúce sväté 
spovede. V tom nám idú pátri veľmi 
v ústrety. Obetujú sa a vždy si nájdu čas, 
dá sa s nimi dohodnúť.  
 
Mgr. Marek Šimurka (učiteľ geografie 
a biológie) 
Aký je váš názor na mladých 

študentov?  
Snažia sa, musia sa snažiť. Som rád, že 
som práve pri mladých ľuďoch.  
 
Mgr. Ladislav Blaško (triedny profesor 
oktávy, učiteľ chémie a fyziky) 
Sú vaši študenti plní ideálov? Ako 
dopadli písomné maturity? 
Dnes si každý rozmyslí, kam pôjde. Moji 
študenti dokážu  zhodnotiť situáciu 
reálne. Ja som tieto svoje „decká“ zdedil 
v apríli minulého roku, keď kolegyňa 
odišla na materskú dovolenku.  Majú 
reálny záujem o štúdium i o semináre. 
Externá časť maturity predčila 
očakávania. Výsledky, ktoré dosiahli 
z písomnej časti, boli vysoko nad 
celoslovenským priemerom. Už im len 
treba držať palce na prijímačky a na 
ústnu časť maturít.   
Kde ste pôsobili predtým? 
Spravil som doktorát na Prírodovedeckej 
fakulte v Bratislave. Chvíľu som robil vo 
výrobe a teraz som tu.  
Aké sú vzťahy vo vašej triede? 
Páči sa mi na nich, že držia spolu ako 
celok. Medzi študentmi sú veľmi dobré 
vzťahy. A ja sa tomu teším. Nie sú tu 
nejaké extrémne prejavy.  
Ako vnímate svojich kolegov? 
Som spokojný s vedením. Jednoducho 
sme všetci ako jedna veľká rodina, hoci 
sme malá škola. Keď niekto z učiteľov 
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 Vo veku 92 rokov, dňa 6. mája 
2006 v skorých ranných hodinách v 
levočskom kláštore Svätého Ducha 
odovzdal svoju dušu Bohu náš 
spolubrat, kňaz Odilo Ján Mráz, člen 
slovenskej viceprovincie 
Nepoškvrneného počatia Panny Márie.  
 Páter Odilo narodil sa v Levoči 
12.4. 1914. Do noviciátu nastúpil v 1930 
roku v Spišskom Štvrtku. Prvé rehoľné 
sľuby zložil 18.9.1931. Po noviciáte bol 
poslaný na štúdia do Talianska, kde 
študoval v Urbine a v Osime. 
Teologické vzdelanie dokončil v Prahe. 
Večné sľuby zložil 13.10. 1935 v Prahe 
ako člen Československej provincie sv. 
Cyrila a Metoda. Za kňaza bol 
vysvätený v Prahe v kostole sv. Jakuba 
14.3. 1937.  
P. Odilo pracoval v Opave. Obdobie 
druhej svetovej vojny ako kaplán prežil 
v Brne. Po vojne bol poslaný za 
gvardiána do Opavy. Po generálnej 
kapitule v 1948 roku bol poslaný do 
Levoče, kde sa venoval študentom. V 
roku 1950 kedy boli zrušené kláštory, 
bol P. Odilo odvezený do internačného 

tábora v Podolínci. Po prepustení do 
duchovnej správy pôsobil na týchto 
miestach: Očová, Sv. Kríž nad Hronom, 
Hriňová, Martin, Chrenovec. V roku 
1977 odišiel do dôchodku a pôsobil v 
Prievidzi.  
Do kláštora sa vrátil v roku 1999. Od 
toho času až do svojej smrti pôsobil 
v kláštore v Levoči.  
Ku dňu vzniku novej Kustódie 
Nepoškvrneného počatia Panny Márie 
na Slovensku bol P. Odilo jej najstarším 
členom.  
P. Odilo bol napriek svojmu vysokému 
veku bol veľkým príkladom pre svojich 
mladých spolubratov v dodržiavaní 
rehoľného poriadku, nikdy nechýbal na 
spoločných modlitbách, pri spoločnom 
stole a rekreácii a všetkých nás 
obohacoval svojím humorom, v ktorom 
bol vždy ukrytý kúsok životnej 
múdrosti.  
 Mons. Andrej Imrich, spišský 
pomocný biskup celebroval zádušnú 
sv. omšu za P. Odila 10. mája 2006 
o 14.00 hod. v kostole Svätého Ducha 
v Levoči a telo zosnulého bolo 

Sestra smrť si povolala pátra Odila Jána Mráza, minoritu 

Blažený, koho si si 
vyvolil  
a prijal k sebe,  
prebývať bude  
v tvojich sieňach. 
Naplní nás blahobyt 
tvojho domu  
a svätosť  
tvojho chrámu. 
     Ž 65, 5 
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 V knihe Exodus 20,8-10 čítame: 
„Spomni na sobotňajší deň, aby si ho 
zasvätil. Šesť dní pracuj a vykonávaj 
svoju robotu, siedmeho dňa je sobota 
Pána, Boha tvojho. Vtedy nebudeš 
konať nijakú prácu, ty sám a ani tvoj 
syn, alebo tvoja dcéra, ani tvoj sluha 
alebo slúžka, alebo tvoj dobytok, 
alebo cudzinec, ktorý býva v tvojich 
bránach.“  
 Vo verši 11 odôvodňuje svoje 
rozhodnutie: „Lebo za šesť dní utvoril 
Pán nebo a zem, more a všetko, čo je 
v nich, siedmy deň však odpočíval. 
Preto Pán požehnal a zasvätil ho.“ Pre 
lepšie pochopenie zákona uvádzame 
znenie tohto príkazu z knihy 
Deuteronomium, kde čítame:  
„Zachovaj deň sobotňajší, aby si ho 
zasvätil, ako ti Pán, Boh tvoj, prikázal. 
Za šesť dní budeš pracovať a robiť svoju 
prácu, ale siedmy deň je sobota (t.j. 
odpočinok) pre Pána, Boha tvojho; v 
ňom nebudeš robiť nijakú prácu, ani ty, 
ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj 
sluha, ani slúžka, ani tvoj vôl, ani osol, 
ani akýkoľvek tvoj dobytok, ba ani 
cudzinec nie, čo v tvojom bydlisku 
býva, aby tvoj sluha a tvoja slúžka mali 
podobný odpočinok ako ty sám. 
Pamätaj, že si bol otrokom v egyptskej 
zemi, a že Pán, Boh tvoj, vyviedol ťa 
odtiaľ mocnou pravicou a zdvihnutým 
ramenom: preto Pán, Boh tvoj, prikázal 
ti zachovávať sobotňajší deň“. 
              (Dt 5,12-15) 
 Po prečítaní znenia tohto 
prikázania z kníh Starého zákona lepšie 
pochopíme krátke znenie v našom 
Katechizme, kde sa hovorí: „Pamätaj, že 
máš svätiť sviatočné dni.“ 
 

I. SOBOTŇAJŠÍ DEŇ: 
 Tretie prikázanie pripomína 
posvätnosť soboty: Siedmeho dňa, ako 
sme počuli, Pán Boh odpočíval. Písmo 
pripomína stvorenie sveta a pri tej 
príležitosti Boh oddelil siedmy deň ako 
svätý. Písmo sväté rovnako v dni Pána 
taktiež zdôrazňuje pamiatku na 
oslobodenie Izraela (Božieho ľudu) z 
egyptského otroctva: „Pamätaj, že si bol 
otrokom v egyptskej zemi a že ťa Pán, 
tvoj Boh, odtiaľ vyviedol pevnou rukou 
a napätým ramenom; preto ti prikázal 
Pán, tvoj Boh, dodržovať deň 
odpočinku“.(Dt 5,15) 
 Boh zveril Izraelu sobotu, aby ju 
zachovával na znamenie večnej zmluvy. 
Sobota je pre Pána; je posvätne 
vyhradená pre chválu Boha, jeho 
stvoriteľského diela a jeho spásnych 
činov v prospech Izraela - Božieho ľudu 
- veriacich v Boha. Božia činnosť je 
vzorom pre ľudskú činnosť. Ak si Boh 
siedmeho dňa „odpočinul“ (Ex 31,17), 
aj človek má „odpočívať“ a dovoliť aj 
druhým, predovšetkým chudobným, aby 
si mohli oddýchnuť (Ex 23,12). Sobota 
prerušuje každodennú činnosť a 
umožňuje odpočinok. Je to deň protestu 
proti otroctvu práce a kultu peňazí!!! 
 Evanjelium uvádza početné 
príležitosti, pri ktorých bol Ježiš 
obviňovaný, že porušuje zákon o sobote. 
Lenže Ježiš nikdy neporušuje svätosť 
toho dňa. Dáva mu zo svojej autority 
pravé vysvetlenie: „Sobota je pre 
človeka, a nie človek pre sobotu“ (Mk 
2,27). Kristus plný súcitu považuje za 
správne „v sobotu konať dobre“, skôr 
než zle, „život zachrániť“, skôr než 
zničiť (Mk 3,4). Sobota je deň Pána 
milosrdenstva a deň úcty vzdávanej 

Tretie prikázanie 
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Bohu: „Syn človeka je Pánom aj nad 
sobotou“ (Mk 2,28). 
II. DEŇ PÁNA: 
„Toto je deň, ktorý urobil Pán, 
jasajme a radujme sa“.               (Ž 
118,24) 
DEŇ ZMŔTVYCHVSTANIA: NOVÉ 
STVORENIE. 
 Ježiš vstal zmŕtvych v prvý deň 
v týždni (Mt 16,2; Lk 24,1; Jn 20,1). 
Ako prvý deň pripomína deň Kristovho 
vzkriesenia prvé stvorenie. Ako ôsmy 
deň, ktorý nasleduje po sobote, znamená 
nové stvorenie zahájené Kristovým 
zmŕtvychvstaním. Tento deň sa stal pre 
kresťanov prvým zo všetkých dní, 
prvým zo všetkých sviatkov - deň Pána 
(hé Kyriaké hémera - dies dominica) – 
nedeľa. 
NEDEĽA - DOVŔŠENIE SOBOTY 
 Sv. Justín vo svojej Apologetike 
hovorí: Zhromažďujeme sa v deň slnka, 
pretože je to prvý deň, v ktorom Boh 
vyviedol z temnôt hmotu a stvoril svet; 
v tento deň taktiež Ježiš Kristus, náš 
Spasiteľ, vstal zmŕtvych. Nedeľa sa 
jasne líši od soboty, po ktorej časove 
každý týždeň nasleduje a nahrádza pre 
kresťanov jej obradný predpis. V 
Kristovej Veľkej noci (Pasche) dovršuje 
sa duchovná náplň hebrejskej soboty a 
ohlasuje večné odpočinutie človeka v 
Bohu. Veď kult zákona pripravoval na 
Kristovo tajomstvo a to, čo sa v ňom 
konalo, bolo predobrazom rysu - črty, 
ktorá sa vzťahuje na Krista.  
 Túto realitu sv. Ignác 
Antiochijský vo svojom liste Epistula ad 
Magnesios vyjadril nasledovne: Tí, ktorí 
žili v starom poriadku (SZ), sa obrátili 
k novej nádeji a nehľadeli už na sobotu, 
ale žili podľa nedele, dňa Pána, v 
ktorom je náš život posvätený skrze 
milosť Pána a jeho smrť. 

Slávenie nedele uskutočňuje mravný 
predpis prirodzene vpísaný do ľudského 
srdca: vzdávať Bohu vonkajšiu, 
viditeľnú, verejnú a pravidelnú úctu na 
pamiatku jeho všeobecného dobrodenia 
voči ľuďom. Nedeľná bohoslužba je 
splnením mravného prikázania Starého 
zákona, od ktorého preberá rytmus 
ducha tým, že každý týždeň oslavuje 
Stvoriteľa a Vykupiteľa svojho ľudu. 
NEDEĽNÁ EUCHARISTICKÁ 
OBETA 
 Nedeľné slávenie dňa a 
Eucharistie Pána je stredobodom života 
Cirkvi. Nedeľu - deň Pána, v ktorom sa 
slávi veľkonočná udalosť - je 
nevyhnutné v celej cirkvi zachovávať z 
dôvodov apoštolskej tradície ako 
prvotný zasvätený sviatok. 
 Tento zvyk kresťanského 
zhromažďovania siaha až do počiatkov 
apoštolskej doby. Sv. apoštol v liste 
Židom pripomína: Nezanedbávajte svoje 
„spoločné zhromažďovanie, ako to majú 
niektorí vo zvyku, ale navzájom sa 
povzbudzujte“ (Žid 10,25). 
 Farnosť je určité natrvalo 
zriadené spoločenstvo kresťanov v 
miestnej Cirkvi pod vedením diecézneho 
biskupa a do pastoračnej starostlivosti 
uvedeného farára, ako jej pastierovi. Je 
to miesto, kde môžu byť zvolaní všetci 
veriaci, aby slávili nedeľnú 
eucharistickú obeť.  Farnosť vedie 
kresťanský ľud ku správnym prejavom 
liturgického života; zhromažďuje ho pri 
liturgickom slávení, učí Kristovej 
spásnej náuke, uvádza do života lásku 
Pána v dobrých a bratských skutkoch: 
Toto sv. Ján Zlatoústy komentuje: 
„Nemôžeš sa doma modliť tak ako v 
kostole, kde je Boží ľud zhromaždený, 
kde sa volanie vznáša k Bohu jedným 
srdcom. Tam je niečo viac, jednota 
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L I T U R G I C K É    O K I E N K O   

11. júna – NEDEĽA NAJSVATEJŠEJ TROJICE 
Č1 - Dnes teda vedz a vezmi si k srdcu, že Pán je jediný Boh hore na nebi a dolu na 
zemi, iného niet.        Dt 4, 32-34 
R   - Blažený ľud, ktorý patrí Pánovi.     Ž 33, 4-9 
Č2 - Veď všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Božími Synmi.  Rim 8, 14-17 
Ev - Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, 
klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je 
všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca 
i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja 
som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“    Mt 28, 16-20 
15. júna – NAJSV. KRISTOVHO TELA A KRVI- štvrtok- prikázaný sviatok 
Č1 - Tu Mojžiš vzal krv a pokropil ľud a povedal: „Hľa, toto je krv zmluvy, ktorú Pán 
uzavrel s vami na základe všetkých týchto slov!“    Ex 24, 3-8 
R   - Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo.   Ž 116,12-18 
Č2 - Kristus raz navždy vošiel do Svätyne a to nie s krvou capov a teliat, ale so svojou 
vlastnou krvou a tak získal večné vykúpenie.    Hebr 9,11-15 
Ev - Keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im, hovoriac: „Vezmite, toto je 
moje telo!“ Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a všetci z neho pili. A povedal 
im: „Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých...  
Už nebudem piť z plodu viniča a ž do dňa, keď ho budem piť nový v Božom 
kráľovstve.“          Mk 14, 12-16 
18. júna – 11. nedeľa cez rok B 
Č1 - Ja vezmem z vrcholca vysokého cédra a zasadím., odlomím útly konárik z jeho 
výhonkov a zasadím na vysokej a povznesenej hore.   Ez 17, 22-24 
R   - Ako je dobre oslavovať teba, Pane!     Ž 92, 2-16 
Č2 - Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z tela a bývať u Pána.  
         2Kor 5, 6-10 
Ev - „K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo, alebo akým podobenstvom ho znázorníme? 
Je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, 
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni 
môžu hniezdiť nebeské vtáky.“      Mk 4, 26-34 
23. júna – NAJSVÄTEJŠIEHO  SRDCA JEŽIŠOVHO – piatok –slávnosť 
C1 - Keď bol Izrael mladý, miloval som ho a z Egypta som povolal svojho syna.  
         Oz 11,1.3-4 
R   - Čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásy.    Ž 12,2-6 
Č2 - Ja, najmenší zo všetkých svätých, dostal som tú milosť zvestovať pohanom 
Kristovo nevyspytateľné bohatstvo.      Ef 3, 8-12 
Ev - ...Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. 
No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden 
z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. Toto sa stalo, aby sa splnilo 
Písmo: „Kosť mu nebude zlomená.“ A na inom mieste Písmo hovorí: „Uvidia, koho 
prebodli.“         Jn 19, 31-37 
25. júna – 12. nedeľa cez rok B 
Č1 - Tu Boh prehovoril z lona búrky k Jóbovi: „Ktože bránami to more uzavrel, keď sa 
prúdom vzdulo, zo dna vyvrelo...“      Job 38,1.8-11 
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R   - Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.   Ž 107,23-31 
Č2 - Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.  
         2Kor 5,14-17 
Ev - Pán Ježiš bol na lodi s učeníkmi. Tu sa strhla veľká víchrica a vlny sa valili na loď, 
takže sa loď už napĺňala. Zobudili ho a povedali mu: „Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?“ 
On vstal, pohrozil vetru a povedal moru: „Mlč, utíš sa!“ A im povedal: „Čo sa tak 
bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?“      Mk 4,35-41 
29. júna – Sv. PETRA a PAVLA – štvrtok – 5. prikázaný sviatok 
Č1 - V tom čase kráľ Herodes položil ruky na niektorých príslušníkov Cirkvi a mučil 
ich.          Sk 12, 1-11 
R   - Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy..     Ž 34, 2-9 
Č2 - Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. 2Tim 4, 6-8 
Ev - „... Za koho ma pokladáte vy?“ Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn 
živého Boha.“ Ježiš mu povedal: „... Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju 
Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu . Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva, 
čo zviažeš na zemi bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi bude rozviazané 
v nebi.         Mt 16,13-19 

 V mesiaci máji sa prebudila 
jarná príroda do plnej krásy. Je jún 
a každý deň možno vidieť zmeny 
v prírode vo forme rozkvitnutých 
stromov a lúčnych kvetov. 
 Je  dobrou  t r ad íc iou ,  že 
kresťanské rodiny sa v nedeľu vyberú 
do prírody za oddychom a poznaním. V 
nedeľnej pohode, cestou do prírody sa 
rodičia s deťmi porozprávajú, 
obdaria svoje ratolesti novými 
citovými zážitkami a upevnia 
súdržnosť rodiny. V krásnej júnovej 
prírode sa deti vyšantia, zahrajú, naberú 
nové sily do ďalšieho týždňa a 
spoznávajú svoje najbližšie okolie. 
 Možno Vám dobre padne typ na 
nenáročný nedeľný výlet do prírody. 
Slováci si už od nepamäti uctievali 
studničky, upravovali ich a často pri 
nich umiestňovali sväté obrazy alebo 
sošky. Máj je mesiac, zasvätený Panne 
Márii a preto je vhodné navštíviť 
miesta, kde je pri studničke jej soška 

alebo obraz trebárs i teraz, v júni.  
 Takáto studnička je aj vo 
Veľkej Lehôtke, zvaná Sýkorka. 
Miestni obyvatelia pekne upravili 
okolie studničky, v ktorej je výborná 
pitná voda. V blízkosti je upravené 
ohnisko, stôl a lavičky, teda sú tu 
vhodné podmienky aj na posedenie a 
opekanie. Do Veľkej Lehôtky sa 
dostaneme autobusom miestnej 
hromadnej dopravy č. 8. Z konečnej 
zástavky autobusu k studničke vedie 
panelová cesta východným smerom (k 
vetracej jame Bane Cigeľ). Cesta k 
studničke je nenáročná, vhodná aj pre 
menšie deti a trvá 30 - 40 minút. 
Začiatkom mája zdobili brehy potôčika, 
ktorý vyteká zo studničky, žlté kvety 
záružlia a na lúkach popri ceste kvitli 
prvosienky, žerušnica a mnoho iných 
jarných kvetov. Teraz je lúka posiata 
inými druhmi. Preto si myslím, že z 
takejto nedeľnej vychádzky budete mať 
príjemný zážitok vy, aj vaše deti.                  

Pozvánka na júnovú vychádzku 
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FARSKÁ KRONIKA OD 26. 4. 2006  DO 25. 5. 2006 

Do farského spoločenstva sme sviatosťou krstu prijali 

Jarmila Tomášiková 60r. 
Dezider Bari 48r. 

Marta Mendelová 78r. 
Eva Šimková 59r. 

Vlastimil Novotný 69 r. 

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

BARTOLOMEJ – časopis prievidzskej farnosti s cirkevným schválením BÚ v B.B. č. 1127/98 
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Milan Mendel a Katarína Loziňáková 
Ing. Ladislav Kupka a PhDr. Ľudmila Hudecová 

Henrich Zvalo a Jana Koreňová 
Igor Zlatoš a Monika Píšová 

Blahoželáme k prijatiu sviatosti manželstva 

Domonika Neupaeuerová 
Filip Bližňak 
Blažena Schmidtova 
Nikolas Buraľ 
Lukas - Ján Richter 
Vlastimil Šagát 

Sebastian Donbay 
Ivan Moravanský 
Sarah Martinková 
Kristína Schwarczová 
Timea Komová 
Dávid - Alexander Novák 

Foto: titulná strana, str. 2 a 6 - M. Melicherčíková, str. 2 - M. Hrivňák, str.3 - P. 
Melicherčík, str. 8 ,9,10 - P. Šveda, str. 12 - archív oktávy, str. 19, 20 - archív RKFÚ 
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Prvé sväté prijímanie detí 14. 5. 2006 
ZŠ Energetikov - 22, Mariánska - 12,  Malonecpalská - 30 detí 



Prvé sväté prijímanie detí 28. 5. 2006 
ZŠ Rastislavova - 18 , I. ZŠ SCh - 22 , III. ZŠ SCh - 12 detí 


