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ZOSTAŇ S NAMI, PANE - pokračovanie 
Posynodálna exhortácia diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža 

I. časť 
25. V úvode druhej kapitoly, skôr ako pre-
jdem ku konkrétnym radostiam i starostiam 
našej Banskobystrickej diecézy, by som 
chcel v krátkosti zopakovať to, čo sa pove-
dalo v prvej kapitole. 
Emauzskí učeníci opúšťali Jeruzalem. Jeru-
zalem bol ešte pevne vystavaný, štruktúry 
stáli na svojich miestach. Chýbal v nich 
však živý Kristus. Ten zomrel za hradbami 
a bol pochovaný. Toto nás môže viesť 
k uvažovaniu nad našimi štruktúrami. Mô-
žu byť technicky prepracované, môže byť 
u nás pevná sieť farností a dekanátov i die-
céznych centier, môže byť všetko zorgani-
zované, ak ľudia nestretnú živého Boha 
medzi nami, v našich vzťahoch, budú ute-
kať. 
26. ... Pastorácia budúcnosti bude pastorá-
ciou istým spôsobom netradičnou, pastorá-
ciou aj tých, ktorí utekajú, ktorí sú „mimo“. 
Aby to cirkev v našej diecéze dokázala, 
musí – tak ako Kristus – opustiť Jeruzalem 
a utekať s utekajúcimi. Uzavrieť sa do ne-
jakého dokonalého spoločenstva je práve 
tak nebezpečné, ako keď  v spoločenstve 
nevládne láska... 
27. Ďalej je veľmi dôležité uvedomiť si, že 
Kristus sa neponáhľal. Čakal na zmenu 
srdca, ktorá v liturgii vrcholí, ale srdce 
musí horieť už predtým, už pri ohlasovaní. 
Z tohto pohľadu je dôležité spýtať sa, 
či celá naša činnosť nespočíva v „príprave 
na prijatie sviatosti“. Najskôr by som chcel 
upozorniť, že tento výraz je nesprávny, 
hoci je odrazom našej praxe. My nemáme 
pripravovať na prijatie sviatosti, my máme 
deti, mládež i dospelých pripravovať na 
život, na dobrý a šťastný život, v ktorom sú 

sviatosti nevyhnutné. Potom nasleduje ďal-
šia otázka: čo robíme pre tých, ktorí ešte 
necítia potrebu prijať nejakú sviatosť? Ide 
mi hlavne o sviatosť prvého svätého prijí-
mania a ešte možno viac o sviatosť birmo-
vania. Z tohto pohľadu by bolo lepšie, keby 
bolo birmovancov menej, keby sa aj birmo-
vanci viacerých farností pri vysluhovaní 
tejto sviatosti spojili, ale nech ku sviatos-
tiam pristupujú tí, ktorí cítia vnútornú po-
trebu sviatosť birmovania prijať. Čo 
s ostatnými? Energie, ktoré využívame, aby 
sme zaujali tých, ktorých nakoniec i tak 
nezaujmeme, venujme modlitbe a uvažova-
niu nad tým, čo im ponúknuť, aby pocítili 
hlad po Kristovi. Aké akcie, aké podujatia, 
ktoré by ich mohli osloviť. Možno ich my-
neprivedieme k sviatostiam, ale Boh si ich 
nájde. Hľadajme cesty evanjelizačného 
procesu, cesty prebúdzania. 
29. Ako som už povedal, dvaja emauzskí 
učeníci môžu byť blízko kňazom, ktorí 
často potrebujú povzbudenie. Veď či sa 
nám nestáva, že odchádzame smutní, zne-
chutení, niekedy často v beznádeji a pýta-
me sa: oplatí sa ďalej pracovať, pokračo-
vať? Nie je lepšie opustiť Jeruzalem 
a utiahnuť sa do seba samých, do svojich 
Emauz? ... 
33. Treba, aby bol mužom vzťahov. V pr-
vom rade vo vzťahu ku Kristovi a potom 
vo vzťahu k ľuďom, ku ktorým je poslaný. 
Aby bol mužom bratských vzťahov, preto-
že iba tak dokáže osloviť mladých, ktorí by 
boli ochotní nasledovať Krista. Boh volá 
v každej dobe a volá i dnes, ale s novými 
povolaniami treba žiť, treba chodiť, treba 
hovoriť, komunikovať v malých skupinách 
a často osobne... 
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34. Naša budúcnosť je teda v tom, či sme 
schopní rozoznať Kristovu tvár. Vidieť ho. 
Tvár, nad ktorou treba uvažovať, o ktorej 
treba meditovať, kontemplovať ju. V tomto 
nám chce byť veľkou pomocou Panna Má-
ria, ktorá nás ako matka nosí pod srdcom. 
Mariánska cesta je pre kňaza nevyhnutná. 
35. Už som spomenul, že jedna z najdôleži-
tejších otázok, ktoré mi ležia na srdci, je 
pastorácia povolaní. Ako som už naznačil, 
vchádzame do doby, keď nie je možné ko-
siť. Treba pestovať. V tom je pre nás opäť 
príkladom Kristus. Chce sa ticho priblížiť 
k duši mladého človeka, ale prostredníc-
tvom nás ľudí. Prvým krokom je teda pri-
blížiť sa k človekovi. 
36. Chcel by som zdôrazniť, že formácia sa 
nekončí, keď novokňaz opustí seminár. 
V podstate sa iba začína. Preto sa aspoň 
krátko zmienim o permanentnej formácii, 
ktorá trvá nie iba prvých päť rokov, ale 
celý kňazský život. Zdá sa mi, že vchádza-
me do doby, kde treba hľadať Kristovu tvár 
dvoma cestami. Prvou je cesta zjavenia, 
teológie, biblického poznania. Je to cesta 
nevyhnutná, ale je iba jednou z ciest. Druhá 
cesta poznania je cesta štúdia Božieho ob-
razu – to jest človeka. Obe cesty sa nevy-
hnutne stretajú, preto sa netreba báť na ne 
vykročiť. 
38. Je isté, že rodina je jedna z inštitúcií, na 
ktoré sa najviac útočí nielen dnes. Zároveň 
je jednou z inštitúcií, ktorá je tu od stvore-
nia človeka a bude do konca sveta. Niet 
lepšieho výchovného prostredia ako je ro-
dinné. Absentovanie rodiny bolestne poci-
ťujeme na každom kroku nášho života. 
Synoda sa nevyhnutne pýtala: čo robiť 
v tejto tak veľmi dôležitej oblasti pastorá-
cie? 
39. V prvom rade chcem pripomenúť, že 
Boží sluha, pápež Ján Pavol II., veľmi zdô-
raznil pastoráciu rodín na univerzálnej, ale 
aj na diecéznej úrovni, keď pripomenul pri 
otvorení našej synody, že má byť nástro-

jom na hľadanie nových prístupov práve 
v pastorácii rodín. Okrem toho mu vďačí-
me za mnohé dokumenty o manželstve 
a rodine. Spomeniem iba najdôležitejšie: 
katechézy o teológii tela, Familiaris con-
sortio, List rodinám. Ak kňaz má povin-
nosť sprevádzať rodiny na ich ceste, potom 
musí rásť v poznaní dokumentov, aby jeho 
pomoc bola správna. Z tohto pohľadu vi-
dím potrebu rozvíjať pastoráciu rodín 
v našej diecéze v dvoch smeroch: 
Posilňovať tradičné formy pastorácie 
40. Tradičný model sa zakladá na kontakte 
s členmi rodiny počas prijímania jednotli-
vých sviatostí a počas bohoslužieb. Ide tu 
o rozličné stretnutia pri príležitosti krstu, 
prvého svätého prijímania, sviatosti birmo-
vania… o homílie počas týždňa alebo po-
čas nedieľ. 
Objavovať nové formy pastorácie 
41. Náročnosť pastorácie rodín často pre-
kračuje možnosti jednotlivých farností. Je 
veľmi dôležité, aby sa otvárali nové prístu-
py k tejto pastorácii a aby sme neostávali 
iba pri tradičných formách, ktoré – ako 
som už povedal – nijako nie sú zanedbateľ-
né. Z toho dôvodu som zriadil v auguste 
2003 Diecézne pastoračné centrum pre 
rodinu, ktoré je prvým na Slovensku. 
Mládež 
43. V rodinách sa rodia deti, rastie v nich 
mládež. Aj mladému človekovi má čo po-
vedať udalosť o emauzských učeníkoch. 
Možno práve on najviac pociťuje potrebu 
nádeje a viery v zmysel svojej cesty. Potre-
buje zmysel života. Pohybuje sa totiž 
v mimoriadne emotívnom virtuálnom svete 
bez osobných vzťahov. Patrí do rozličných 
skupín, ale žije osamote, žije bez budúc-
nosti, ťažšie sa rozhoduje. Je otvorený no-
vým kultúram a novým náboženstvám. 
Túži po vzťahoch, láske, domove, po rodi-
ne, po pravde. V konečnom dôsledku túži 
po Bohu. 
45. Obrovskú príležitosť osloviť mladých 
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máme i počas príhovorov, homílií na svätej 
omši. Ak sú príhovory premeditované, pre-
modlené, výstižné a jasné, potom sú aj pri-
jímané. Musia zasiahnuť človeka a nesmú 
byť plné prázdnych fráz. Chcel by som 
pripomenúť slová Pavla VI., ktorý povedal: 
„Ml čky či nahlas, ale stále rovnako dôrazne 
sa nás pýtajú: Veríte sami tomu, čo hlása-
te? Žijete podľa toho, čomu veríte? Kážete 
skutočne to, čo prežívate? Svedectvo vlast-
ného života viac než kedykoľvek inokedy 
stáva sa dnes základnou podmienkou účin-
nej evanjelizácie. Preto sme tiež do určitej 
miery zodpovední za úspech a účinok 
evanjelia, ktoré hlásame.  
46. Veľký krok treba spraviť v katechézach 
o liturgii. Treba vysvetľovať sviatosti, oso-
bitne liturgiu svätej omše. Netreba ju upra-
vovať, meniť. Ona má v sebe tajomstvo 
a musí ho mať. Ale treba ľudí do nej vová-
dzať. Liturgia je vrcholom života Cirkvi... 
Katechéza 
47. Ježiš Kristus otváral učeníkom Písma 
a im horelo srdce. Bol Majstrom v ohlaso-
vaní. Je neprekonateľným vzorom pre kaž-
dého katechétu. Učí nás, že katechéza má 
byť dynamická a neopakovateľná, že sa 
robí „na ceste“, že je echom dialógu, ktorý 
vedieme s ľuďmi. V kontexte dynamiky 
a  neopakovateľnosti by som chcel upozor-
niť na dôležitú vec. Neexistujú katechézy 
na papieri. Na papieri existujú materiály, 
podklady pre katechézu. Katechéza má byť 
živá, dynamická, kde okrem podkladov, 
materiálov pre katechézu, je dôležitý vzťah 
medzi katechétom a adresátom, medzi nimi 
a Najsvätejšou Trojicou... 
49. ...Katechéza má zmysel, ak privádza 
k sviatostnému životu, to znamená ku kaž-
dodennému životu, ktorý prežívame s Ježi-
šom Kristom. Realita je taká, že toto nedo-
sahujeme. Preto by sa školské vyučovanie 
náboženstva malo stať školským vyučova-
ním, kde nechceme na prvom mieste kate-
chizovať – ak sa to po čase podarí, vďaka 

Bohu, nech sa to robí – ale vo všeobecnosti 
je nevyhnutné začínať prvšími fázami 
evanjelizačného procesu. Z tohto pohľadu 
chcem zdôrazniť, že neexistuje školská 
katechéza, ale môže existovať katechéza 
v školách.... 
50. Okrem školy treba rozmýšľať nad mi-
moškolskou katechézou, nad farskou kate-
chézou, ktorá je základná, najdôležitejšia. 
Treba ju rozvíjať všetkými možnými spô-
sobmi. Diecézny katechetický úrad nech sa 
postará o to, aby bolo čím viac materiálu 
pre túto katechézu. Možno ju robiť počas 
prípravy na prvé sväté prijímanie, alebo 
počas prípravy na sviatosť birmovania. 
Treba zhromaždiť materiály a viesť kňazov 
k tomu, aby ju boli schopní vo svojich far-
nostiach vykonávať aj v malých skupinách, 
kde sa vždy všetko rodilo. 
Cirkevné školstvo 
54. Cirkevná škola by mala byť inštitúciou, 
kde sa dýcha atmosféra lásky, porozume-
nia, prijatia. Atmosféra, ktorá presviedča. 
Učitelia preto nesmú byť ako ovce bez pas-
tiera. Potrebujú oporu, pomoc, povzbude-
nie, starostlivosť, aby mohli vytvárať kres-
ťanské ovzdušie. 
57. Úlohou duchovných správcov by bolo 
aj organizovať stretnutia, nájsť si čas pre 
rodičov, komunikovať s kňazmi v okolí. 
Navštevovať farnosti, z ktorých deti pochá-
dzajú a istým spôsobom aj misionársky 
pôsobiť. Tým by sa mnohé zo spomína-
ných problémov dali riešiť. Nebolo by to 
riešenie paušálne, ako som už povedal, ale 
záležalo by od situácie, ktorú dobre pozna-
jú tí, ktorých sa týka. 
58. Bol by som veľmi rád, keby si duchov-
ní správcovia škôl vedeli nájsť čas aj na 
seba samých, aby sa mohli stretnúť, pora-
diť, povzbudiť vo svojej práci, aby ovocie 
ich námah bolo stále účinnejšie. 
 
 Výber časti z exhortácie zostavil  
 Mons. Ján Bednár, dekan 
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DNES NA SLOVÍČKO s pani Lujzou Klinovskou   

Pani profesorka, koľko rokov ste pôsobi-
li v školstve? 
Tridsaťštyri rokov som vyučovala Sloven-
ský jazyk a Francúzštinu. Dokonca som 
učila i Mongolov, ktorí prišli študovať na 
Priemstav. 
Dotkli sa vás v začiatkoch učiteľovania 
vtedajšie búrlivé roky? 
Na jezuitské gymnázium spomínam pekne 
i bolestne. Po polroku boli naši kolegovia - 
duchovní, odvlečení zo dňa na deň do ne-
známa, nevedno kam. Taktiež vtedy úrady 
zrušili Rád Redemptoristov, medzi ktorými 
bol i môj bratranec páter Rudolf, ktorý zo-
mrel na Morave. 
Stretáte sa so svojimi žiakmi? 
Veľmi rada sa s nimi stretám, najmä na 
okrúhle výročia maturít. Väčšinou sa 
v živote dobre uplatnili po stránke ľudskej, 
pracovnej i duchovnej. Aspoň jedného 
z nich spomeniem. Je to páter Janko Getta, 
ktorému som bola triednou profesorkou na 
prievidzskom gymnáziu. Páter Janko tra-

gicky zahynul pri leteckom nešťastí pri 
výkone svojej kňazskej služby. Je dojíma-
vé, že spolužiaci dosiaľ navštevujú jeho 
hrob vo Viedni. 
Pani Lujza, ste presvedčená o ustavičnej 
pomoci Panny Márie? 
Je to naozaj svätá Matka, ktorá nikdy niko-
ho neopustí, kto ju o pomoc prosí. Som 
presvedčená o veľkej pomoci Lurdskej 
Panny Márie, ktorá mi pomáha vo všetkým 
mojich ťažkých životných situáciách.  
Z Bordeaux nie je ďaleko do Lúrd. Našli 
ste si čas navštíviť toto miesto zjavení? 
Lurdy sa nachádzajú v Pyrenejách, ktoré 
mi pripomínali naše krásne Slovensko 
a Tatry. Jedinečným a nezabudnuteľným 
zážitkom boli Vianoce práve tam pri pra-
meňoch matkinej lásky. Bývali sme 
s priateľkou u sestričiek Vincentiek, ktoré 
sa o nás výborne postarali.  Na sväté omše 
v ružencovej kaplnke Panny Márie, 
v katedrálnom kostole i priamo v Jaskyni 
zjavenia sa nedá zabudnúť. Keďže tento 

Narodila sa 21. decembra 1924 v Čiernom Balogu - Kráme, kde prežila krásne detstvo. 
Otec bol správca školy, mamka pracovala na pošte a po vydaji pôsobila ako učiteľka ruč-
ných prác.  Lujza ako jedenásťročná  odišla študovať na gymnázium do Banskej Bystrice. 
Po maturite pokračovala v štúdiách na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Tam 
vo štvrtom ročníku dostala štipendium francúzskej vlády a po ročnom štúdiu na Univerzi-
te Michela Montaiqua v Bordeaux a na Sorbone v Paríži získala diplôme des Hautes étu-
des. Po ukončení vysokej školy sa vydala a jej prvé pôsobisko bolo na jezuitskom gymná-
ziu v Bratislave. Je matkou dvoch detí, babičkou troch vnúčat a prastarou mamkou dvoch  
pravnúčat. Za svojho pôsobenia odchovala veľa žiakov. Po svojom otcovi, balockom uči-
teľovi, Štefanovi Lehotskom, získala vzťah k písaniu kroník, jej školská kronika získala 
prvú cenu Unesca v Ženeve.  

Medzi obetavé korektorky nášho časopisu Bartolomej  radíme aj pani učiteľky Jož-
ku Mečiarovú,  Tonku Krškovú i Martinu Grolmusovú. Jednou z prvých, ktoré sa 
podujali pre korekciu tohto dielka je pani profesorka Lujza Klinovská, ktorú sa nám 
dnes podarilo trochu „vyspovedať“.  



rok poriada Rodina Nepoškvrnenej s našou 
slovenskou matkou Terezou - sr. Bernade-
tou Pánčiovou desiatu výročnú púť chorých 
a trpiacich, tým viac si tieto miesta premie-
tam v srdci.  Poprosme o Božie požehnanie 
tejto púte, lebo Panna Mária je skutočne 
láskavou ,spoločnou Mamou nás všetkých.  
Ktorý svätec vás ešte sprevádza živo-
tom? 
Ctím si svätú Terezku Ježiškovu. Ako štu-
dentky sme mali v Banskej Bystrici ma-
riánsku kongregáciu, kde som bola lektor-
kou a čítavala som tam životopis sv. Terez-
ky z Lisieux. Keď som bola v Bordeaux, 
môžem potvrdiť, že sv. Terezka aj tam pri-
šla za mnou. V katedrále sv. Kataríny boli 
vystavené Terezkine relikvie, ktorých sme 
sa mohli dotýkať. Bolo to pre mňa veľkole-
pé, osobné. Odporúčam študentskej mláde-

ži, aby sa so svojimi trápeniami 
a problémami obracali k nebeskej Matke 
Márii a k sv. Terezke Ježiškovej.  
Ako slávite Deň matiek? 
Už nevládzem chodiť do kostola, tak 
v tichu domova oslavujem Boha v ten deň 
i každý deň. Ďakujem mu za celú rodinu 
i za môj život. Milujem svoje deti, vnúčatá 
i pravnúčatá. Do tejto lásky zahŕňam svo-
jich spolužiakov, študentov, žiakov. Veď 
prišli ku mne, profesorke, v pubertálnom 
veku, a odchádzali zo školy do života ako 
dospeláci. Aj moji študenti sú už 
v dôchodkovom veku. Modlím sa za všetky 
tieto deti, kolegov i za vašu redakciu, čita-
teľov. V duchu si vás objímam.    
 

Za rozhovor ďakuje Anka G. 
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Pozvánka: OHNE STRETNUTIA SNÚBENCOV 
Hnutie Kresťanských rodín na Slovensku so súhlasom 
Konferencie biskupov Slovenska vás pozývajú na víken-
dový program zameraný na rozvoj komunikácie a prehĺ-
benie vzájomného vzťahu. 
 

� Ponuka programu je službou pre  
snúbencov a vážnejšie známosti. 

� Jedinečný spôsob prípravy na  
manželstvo. 

� Stretnutie vedie katolícky kňaz 
a manželia animátori. 

 

15. - 17. júna 2007  
v Pastoračnom centre v Chrenovci 

 
Cena: ubytovanie a strava len 500,- Sk pre osobu na celý víkend 

 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť: 

Ing. Augustín Vlček, M.R. Štefánika 29, 972 51  Handlová 
Tel: 046/5475056, 0905 802 073, e-mail: avlcek@pobox.sk 
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P R E    D E T I 

Milé deti!  
Na Turíce sme si pripomenuli Zoslanie Ducha Svätého, ktorý je jednou 
z troch božských osôb. Vďaka Duchu Svätému máme všetky talenty a da-
ry ako napr. niekto z vás vie pekne kresliť, iný zasa čítať, niekto je vyni-
kajúci v športe či niekto v matematike. 
Nikto z nás však nie je bez jeho Darov, všetci sme v jeho očiach krásnymi 
princeznami a princami z rozprávky. Chcela by som vám porozprávať je-
den krátky príbeh a budem veľmi rada, keď sa ho pokúsite nakresliť. 
Svoje kresby prineste do sakristie farského kostola sv. Bartolomeja. 

O malom uhlíku 
Malý uhlík si myslel, že je špinavý, škaredý a zbytočný. Rozhodol 
sa, že sa chce stať bielym a jagavým. Vyskúšal množstvo chirurgic-
kých operácií, ale nič z toho nepomohlo.  
- „Je tu ešte oheň,“ povedali mu.  
Uhlík teda skočil do ohňa. Rozžiaril sa, skrásnel a sálalo z neho prí-
jemné teplo.  
- „Je ťa stále menej,“ upozorňovali ho.  
- „Nech, ale vydávam svetlo a teplo.“ - povedal šťastný uhlík. 

Pripravila Veronika Melišková 

miesto na tvoj obrázok 
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Nálada bola veru dobrá, kým sme sa nedo-
zvedeli plánovaný odchod o 5:45 ráno 
v deň pracovného voľna! S polozalepenými 
očami sme nastúpili do autobusu, kde drvi-
vá väčšina pokračovala vo svojej nočnej 
aktivite, no postupne sme sa prebudili 
a o 10:15 sme zhliadli krásy Pieninského 
kraja. V Starej Ľubovni nás privítala rehoľ-
ná sestra Hermana z kongregácie Szatmá-
rok, ktorej vďačíme za organizačnú spolu-
prácu pri vybavovaní prehliadky Ľubov-
nianskeho hradu a možnosti odslúžiť omšu 
v kostole sv. Mikuláša v centre mesta. Do 
tajomstiev tohto hradu nás voviedla záhad-
ná hradná pani, ktorá na ňom slúži už nie-
koľko storočí, a tak sme z jej múdrosti 
mohli počas viac ako hodinového výkladu 

načerpať i my sami. Legenda o zlej víle, 
ktorá umožnila vznik hradu okolo roku 
1307, povesť o nešťastnej Bielej pani, ktorá 
v noci smutne blúdi hradom, hladomorňa, 
z ktorej sa vrátia len tí s čistým svedomím, 
tajná chodba, ktorou dokázal prejsť aj koč 
– to všetko sa miešalo s výkladom 
o stavebných prvkoch hradu a (kruto)vláde 
niektorých panovníkov. 
V poludňajších hodinách sme opustili múry 
tohto skvostu, no atmosféra hradu sa s nami 
niesla i počas sv. omše v kostole sv. Miku-
láša v Starej Ľubovni, kedy sme počas káz-
ne uvažovali o pravom pokoji. Ani krása 
hradu, ba ani majetky nedokážu človeku 
priniesť ten pravý Pokoj, ktorý vo svojom 
volaní rozpoznala jedna z posledných dedi-

MLÁDEŽ NA VÝLETE 
V ČERVENOM KLÁŠTORE 

Mesiac máj nám bol priaznivo naklonený a venoval nám dva voľné dni naviac. „Čo 
s toľkým časom?“ zamyslel sa pán kaplán a predložil konštruktívny návrh. Papier so 
44 miestami sa postupne naplnil rôznym obsadením, na ktorom nechýbali miništran-
ti, Barťáci, staršie osadenstvo „vešperáckeho“ piatkového stretnutia i rehoľné ses-
tri čky.  
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čiek tohto monumentu – Terézia Zamoy-
ská, ktorá ho v súčasnosti ako sestra Rocio 
de Jesus prežíva v karmelitánskej reholi. 
Posilnení na duchu, občerstvili sme počas 
cesty do Červeného Kláštora i svoje vy-
hladnuté žalúdky a vykročili sme 
k ďalšiemu cieľu. 
Počasie nám trochu neprialo, ale ani to 
nedokázalo potlačiť úžas nad pôvodným 
kláštorným komplexom, patriacim svojho 
času rádu kartuziánov (1320 až 1563) 
a neskôr kamaldulov (1711 až 1782). 
Chladné múry a pustovnícky spôsob života 
priviedli k zamysleniu snáď každého z nás. 
V súčasnom modernom svete techniky je 
priam nemožné uveriť, že niektorí z nás 
dokážu žiť takým utiahnutým životom. 
Prísna klauzúra a pravidlá rehole musia 
k bázni priviesť nejedného návštevníka. 
V tichom odlúčení tu kedysi kartuziáni 
venovali svoj život odpisovaniu kníh 
a kamalduli ich prekladu. Historický vývoj 
a nepokojné časy zapríčinili odchod oboch 
reholí z tejto oblasti, no ešte pred necelými 
tromi storočiami ste tu mohli stretnúť mní-
chov, pre ktorých mlčať bolo zlato. Ba do-
konca i v čase venovanom Bohu a tichej 

modlitbe neustále pomýšľali na márnosť 
pozemského bytia. Pri stretnutí s ľuďmi 
vraj pozdravovali okoloidúcich len zdvih-
nutím dlane, v ktorej mali vpísanú podstatu 
svojho pustovníckeho života – „Memento 
mori – pamätaj na smrť“. V tichu svojej 
existencie prežívali bázeň pred Božou vše-
mohúcnosťou nad našimi životmi, na ktorú 
v zhone bežných povinností my ostatní 
často zabúdame, a tak nás smrť niekedy 
veľmi prekvapí a často i vydesí. No oni 
svoj život prežili v tichej odovzdanosti 
Bohu, vedomí si neznalosti dňa i hodiny, 
a tak svoje „lampy“ plnili olejom neustále. 
Prežívať život v Božej samote, z ktorej nás 
v temných hodinách nezachránia spoločen-
ské rozhovory a akcie je iste veľmi náročné 
a človek chtiac – nechtiac pocíti úctu 
k ľuďom, ktorých existencia zostáva bežné-
mu svetu často skrytá. 
Nuž a po tejto prehliadke nás už čakala 
„len“ 4-hodinová spiatočná cesta. Za okna-
mi autobusu bol riadny lejak, ale my sme si 
v suchu a pohodlí užívali spoločné chvíle 
spestrené veselou zábavou a spevom.  
 

Text a foto: Ing. Martina Fritzová 

18.00 svätá omša 

19:00 opekačka  

  spoločný zábavný program 

Združenie Kresťanských spoločenstiev mládeže pozýva všetkých na 

Dekanátne stretnutie mládeže 

23. jún 2007 

Mariánsky vŕšok v Prievidzi 



Fakt je, že na svete sa dejú strašné veci 
a určite o nich treba hovoriť. Otázka je 
však – o čom, koľko a ako hovoriť. Je pre 
nás krčmová bitka na nože dôležitejšia ako 
stovky mŕtvych v Iraku, len preto, že toto 
sa stalo na Slovensku a tamto za ďalekými 
horami a dolami? Sledujeme tieto správy 
preto, že sa bojíme alebo preto, že nás to 
trápi? A nestávame sa voči násiliu menej 
citlivými, keď ho máme dennodenne na 
očiach v takejto podobe?  
Väčšina ľudí v dnešnej dobe chce vedieť, 
čo sa deje. Preto si pozrú správy a – násiliu 

sa neubránia. Iné je to s násilím vo filmoch. 
Tomu sa ľudia vyhnúť môžu, no nerobia to. 
Dokonca ho vyhľadávajú. Čím je vo filme 
viac násilia a sexu, tým má film lepšiu sle-
dovanosť. Najmä ak sú obe prepojené prí-
behom. 
Faktom je aj to, že sex naozaj predáva. 
Koniec koncov je to niečo, s čím - a vďaka 
čomu – žijeme. Každý vie, o čom je reč 
a každý má na to nejaký názor. Mnohí ľu-
dia sa na bulvár sťažujú - násilie im vraj 
prekáža a odhalené modelky nepovažujú za 
správy. Ale ruku na srdce, kto z vás nieke-

Téma: Násilie a sex v médiách 
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S takmer železnou pravidelnosťou sa na začiatku tých bulvárnejších (a sledovanej-
ších) televíznych správ alebo na titulkách novín objavuje sex a násilie – v takej či 
onakej forme. Niekedy maskované, inokedy bez obalu. V rôznych mixoch 
a pomeroch. Česť výnimkám.  
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dy nečítal spolucestujúcemu spoza pleca 
noviny so šťavnatým titulkom? Alebo ne-
klikol na článok pod názvom „Dobodal 
nožom vlastnú matku“ prípadne „Misska 
možno pre erotiku nepôjde na Miss Univer-
se"…  
Médiá na celom svete, ktoré takýto „servis 
spoločnosti“ ponúkajú, sa dušujú, že len 
reagujú na reálny záujem verejnosti. 
„Dávame im to, čo chcú vidieť,“ tvrdia. 
Prieskumy na túto tému existujú, ale nikdy 
sa neobjavia na titulkách bulvárov, ani ich 
neplatia veľké mediálne spoločnosti. Väčši-
nou sa takéto prieskumy na Západe spájajú 
s organizáciami rozhorčených rodičov 
(ktorí sú nepochybne zaujatí). A vždy je to 
o negatívnom vplyve na deti. 
Čo s tým môžem urobiť ja? 
Začať môžeme od maličkostí. Napríklad od 
precízneho výberu televízneho programu, 
ktorý budeme sledovať. 
Americké Centrum pre mediálnu gramot-
nosť (Center for Media Literacy) sa pri 
analyzovaní podobnej témy pokúsilo vy-
pracovať otázky, odpovede na ktoré by 
mali viesť k označeniu konkrétneho filmu 
(televízneho programu) za násilný alebo 
nenásilný.  
Pri hodnotení nás sprevádzajú tri  skutoč-
nosti, na ktoré si robíme nezaujatý pohľad: 
úloha, ktorú hrá násilie v príbehu, či sú 
zobrazené aj jeho následky a to, či film len 
čiernobielo vypovedá o dobre a zle, alebo 
diváka niekam smeruje.  
 
Násilie v príbehu  
• Akú úlohu hrá násilie v danom programe? 
• Ak by sa násilie vynechalo, zostal by ešte 
nejaký príbeh? 
• Opakuje sa násilie v pravidelných interva-
loch, aby sa udržala pozornosť diváka? 
• Vznikol daný príbeh preto, že opisovaný 
konflikt má násilnú povahu, alebo je to 
príbeh o ľudských vzťahoch a hľadaní hod-
nôt, kde je násilie súčasťou príbehu? 

Následky násilia 
• Sú v príbehu zobrazené aj dôsledky nási-
lia? Ak áno, akú majú úlohu v príbehu? 
Ako ovplyvňujú charakter postáv? 
• Zobrazuje príbeh aj zranenia postáv? Kr-
vácajú?  
• Čo sa stane s človekom, ktorý zomrie? 
Jednoducho zmizne, alebo má aj pohreb, 
prípadne smútiacich pozostalých? 
• Sú ekonomické a sociálne následky vy-
kreslené? Ak nie a ak by boli, zmenilo by 
to príbeh? 
Dobrí a zlí chlapci  
• Ako sú „dobrí chlapci“ a „zlí chlapci“ 
vykreslení? 
• Prečo „dobrí chlapci“ používajú násilie a 
prečo ho používajú tí „zlí“? 
• Majú aj „zlí chlapci“ rodiny, ktoré za 
nimi smútia alebo majú o nich strach? 

 
Ak si odpoviete na tieto 
otázky, mali by ste mať 
na film (príbeh, program 
a podobne) objektívnejší 
pohľad a jednoduchšie 
ho môžete ohodnotiť.  
Za slovo násilie si môže-
te dosadiť aj „sex“, prí-
padne iné navonok neže-
lané, ale pritom vyhľadá-
vané súčasti ľudských 
príbehov. 
  
Samozrejme podľa zvo-
lených kritérií program 
po hodnotení považuje-
me za hodnotný alebo 
bezcenný. V tom druhom 
prípade, je to čas, kedy 
treba stisnúť to správne 
tlačidlo... 
 

 
Prebraté z www.izurnal.sk,  

redakčne upravil Alojz Vlčko 
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MLÁDEŽ OČAKÁVA NOVÉ TURÍCE 2007 
„Ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dosta-
nete silu a budete mi svedkami (...) až po 
samý kraj zeme.“ (Sk 1,8)  
Práve tieto slová sa stali mottom 15. roční-
ka programu Mládež očakáva nové Turíce, 
ktorý sa v kostole u piaristov organizuje už 
od roku 1993. Iniciatíva vtedy vyšla od 
pátra Alojza Orlického, SchP. V predvečer 
Turíc, 26. mája 2007, sa tu opäť zišli mladí 
ľudia z našej farnosti i iných, aby modlit-
bou a spevom chválili Boha a očakávali 
nové vyliatie Ducha Svätého. 
Celý program sa začal svätou omšou 
o 18:30 slúženou pátrom Jánom Hríbom, 
SchP. Počas kázne predstavil páter Ján de-
ťom i birmovancom pôsobenie Ducha Svä-
tého na príklade magnetu, ktorý priťahuje 
veci k sebe. Tak i Duch Svätý po Ježišo-
vom nanebovstúpení neustále priťahuje 
ľudí k Bohu. Na svätej omši spieval detský 
spevácky zbor piaristickej školy Rosnička. 
Pod vedením pani učiteľky Luermannovej 
zaspieval po jej skončení ešte niekoľko 
piesní a tým odštartoval hudobnú časť 
programu trvajúcu až do adorácie krátko 
pred polnočnou svätou omšou. 
Po vystúpení Rosničky sa pokračovalo ďa-
lej opäť v línii piaristických škôl. Na scénu 
totiž nastúpil Školský zbor gymnazistov 
piaristickej školy, ktorý predviedol skvelé 
vystúpenie. Nezaostávali za ním ani Barto-
lomejčatá z farského kostola využívajúce 
kombináciu hudby a slova. Ďalšia hodina 
programu patrila jednému z hostí večera, 
gospelovej skupine Angelino z Nitry, ktorá 
si svoje meno zvolila podľa trička jedného 
z členov, ale i pápeža bl. Jána XXIII. 
(Angela Roncalliho, ktorého v detstve vola-
li Angelino). Tá okrem gitár, klávesov 
a spevu využívala aj živé bicie, čím sa líšila 
od ostatných vystupujúcich skupín. Skalká-

či zo Šimonovian nepovažovali svoje vy-
stúpenie za koncertné a pozvali všetkých 
do modlitby. Tým už predznamenali blížia-
cu sa adoráciu, pred ktorou nás dávkou 
spirituálov a sakrálnych piesní ešte potešil 
spevácky oktet I.O.C.U.S.. 
Adorácia sa niesla v znamení tichej modlit-
by, počas ktorej si každý vylosoval dva 
lístky – na jednom z nich bol dar Ducha 
Svätého, o ktorý má prosiť, na druhom 
ovocie Ducha Svätého. Na polnočnej svätej 
omši nás páter Juraj Ďurnek, SchP. povzbu-
dil k hľadaniu vlastnej identity v Bohu. 
Záverečnú pieseň mladých z piaristického 
kostola – Trosiek - obohatil bubeník Ange-
lina doprovodom na bicích – a touto hu-
dobnou bodkou sa program Mládež očaká-
va nové Turíce dostal k svojmu záveru. 
Turíčny program sa už síce skončil, ale 
neskončila sa naša úloha v tomto svete, na 
miestach, kde sa nachádzame, žijeme, štu-
dujeme, pracujeme. Práve na nich máme 
byť svedkami Boha. A práve preto tak veľ-
mi potrebujeme pomoc Svätého Ducha. 
   Text: Petra Humajová 
   Foto: Ondrej Karpiš  
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NAŠA EXKURZIA 
V stredu ráno sme sa vybrali na školskú 
exkurziu. Naplánovaná bola návšteva 
múzeí v  Tajove, Banskej Bystrici a semi-
nára v Badíne. 
 
Prvou zástavkou bol Tajov. Je to rodisko 
spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského. 
Z jeho rodného domu je v súčasnosti múze-
um. Najviac ma v ňom zaujali hodiny 
a písací stôl, na ktorom autor písal svoje 
diela. Druhou zástavkou bolo prírodovedné 
múzeum v Banskej Bystrici. Bolo naozaj 
úžasné! Sprievodkyňa nám ukázala nespo-
četné množstvo zvierat a zároveň nám púš-
ťala niektoré ich zvuky.  Medzi inými nám 
priblížila aj oblasť Kysúc a Oravy. Sú tam 
bukové lesy, panenská príroda, veľké množ-
stvo rastlín a živočíchov. V miestnosti boli 
vystavené preparáty rysa ostrovida, dravcov 
(jastrab, myšiak). Spomenula nám, že my-
šiaka možno vidieť lietať aj nad sídliskami, 
pretože sa nebojí ľudí. Videli sme aj iné 
preparované zvieratá, napr.: jeleňa, vlka, 
krtka, rôzne vtáky a hmyz. Poslednou zá-
stavkou bol Badín, kde nás sprevádzal bo-
hoslovec Tomáš. Zaviedol nás do miestnos-
ti, ktorá slúži ako učebňa. Odovzdali sme 
mu darčeky, a on nám odpovedal na naše 
zvedavé otázky. Ukázal nám aj terasu, 
z ktorej sme zachytili let lietadla z letiska 
Sliač. Naskytol sa nám krásny výhľad na 
malú kaplnku. Mohli sme nahliadnuť do 
izby, kde bol ubytovaný pápež Ján Pavol II. 
Tomáš nás zaviedol na miesta ich oddychu 
a odpočinku, ako telocvičňa, futbalové ihris-
ko a záhrada.  
Domov sme sa vrátili až v popoludňajších 
hodinách, plní dojmov, informácii a neza-
budnuteľných zážitkov. 

 
Veronika Grassiová, 6.A 
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PIARISTI ZACHRAŇUJÚ 
Dňa 30.5.2007 sa družstvo mladých zdra-
votníkov z Piaristického gymnázia v zlože-
ní: kapitánka Katarína Pikulíková, Barbora 
Beňová, Veronika Melišková, Kristína Me-
licherčíkova, Martina Bednárová a Mária 
Danková, zúčastnilo už krajského kola 
zdravotníckej súťaže Hliadok mladých 
zdravotníkov a  Družstiev 
prvej pomoci, ktorú kaž-
doročne organizuje Územ-
ný spolok Červeného krí-
ža v Prievidzi, pod zášti-
tou riaditeľky spolku pani 
Renáty Lukáčiovej. Súťaž 
sa uskutočnila v priesto-
roch Gymnázia V. B. Ne-
dožerského v Prievidzi, 
súťažilo sa v troch kategóriách: žiaci prvé-
ho a druhého stupňa základnej školy a štu-
denti stredných škôl. Súťaž pozostávala 
z ošetrovania rôznych poranení na figuran-
toch na štyroch stanovištiach, z vedomostí 
o Červenom kríži a z poskytovania resusci-
tácie na resuscitačnom modeli. 

Porota, na čele s hlavným rozhodcom 
MUDr. Štefanom Svitkom, sa snažila ob-
jektívne zhodnotiť, ktoré z družstiev naj-
lepšie ovládajú základy prvej pomoci, ale 
nie len to. Ochotne odpovedali na naše 
otázky a poskytli nám cenné rady do bu-
dúcnosti. Naše družstvo napokon zvíťazilo 

a postupuje na celosloven-
ské kolo, ktoré sa uskutoč-
ní 15. 6. - 16. 6. 2007 
v Michalovciach. 
Mnohí ľudia neovládajú 
základy poskytovania pr-
vej pomoci, myslia si, že 
ich sa to netýka, že to je 
vec lekárov a zdravotníc-
keho personálu alebo sa 

boja, že by tým mohli ešte viac ohroziť 
život človeka v núdzi. No táto súťaž ma 
naučila, že je lepšie poskytnúť aspoň neja-
kú prvú pomoc ako žiadnu. Môžeme tým 
totiž zachrániť nejeden ľudský život. 
 

Text a foto: Veronika Melišková 

Tak si vravím, čo by sa stalo , keby sme s Bibliou zaobchádzali ako s mobilom... 
Čo keby sme ju stále nosili v kabelke alebo v taške?  
Čo keby sme sa pre ňu vrátili, keby sme ju zabudli doma? 
Čo keby sme v nej párkrát denne zalistovali? 
Čo keby sme cez ňu prijímali textové správy? 
Čo keby sme s ňou zaobchádzali tak, ako keby sme sa bez nej nezaobišli?  
Čo keby sme ju kúpili deťom ako darček? 
Čo keby sme ju používali na cestách? 
Čo keby sme ju používali v stave núdze? 
 
Ach, ešte posledné.  Na rozdiel od mobilu sa nemusíte báť toho, že 
by vaša Biblia bola niekedy odpojená zo siete... Ježiš už totiž účet 
zaplatil! 

KEBY SME BIBLIU POUŽÍVALI ROVNAKO AKO MOBIL 
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Malý chlapec sa spýtal mamy: 
"Prečo plačeš?" 
"Pretože som žena," povedala mu. 
Nerozumiem!" povedal syn. 
Jeho mama ho len objala a povedala: 
"A nikdy ani neporozumieš." 
 
Neskôr sa chlapec opýtal svojho otca: 
"Prečo sa mi zdá, že mama plače bez dôvodu?" 
"Všetky ženy plačú bez dôvodu," bolo všetko,  
čo mohol otec odpovedať. 
 
Malý chlapec vyrástol a stal sa mužom, avšak stále nerozumel, prečo ženy pla-
čú. Nakoniec zavolal Bohu a keď sa dovolal, spýtal sa: 
"Bože, prečo sa ženy rozplačú tak ľahko?" 
Boh odpovedal: "Keď som urobil ženu, musela byť výnimočná: 
 

Urobil som jej PLECIA dosť silné na to, aby uniesla váhu sveta,  
ale natoľko jemné, aby poskytovali pohodlie. 

Dal som jej vnútornú SILU, aby vydržala pôrod dieťaťa a odmietnutie,  
ktoré veľa ráz okúsi od svojich detí. 

Dal som jej TVRDOSŤ, ktorá jej pomôže stále pokračovať,  
keď sa všetci ostatní vzdávajú a starať sa o svoju rodinu  

napriek chorobám a únave, bez sťažovania sa. 
Dal som jej CIT milovať svoje deti za všetkých okolností,  

dokonca aj vtedy, ak ju jej dieťa hlboko ranilo. 
Dal som jej ODVAHU prijať svojho manžela napriek jeho chybám  

a sformoval som ju z jeho rebra, aby chránila jeho srdce. 
Dal som jej MÚDROSŤ, aby vedela, že dobrý manžel nikdy neraní svoju ženu, 

ale niekedy skúša jej silu a rozhodnosť stáť vedľa neho bez výhrad. 
A nakoniec som jej dal SLZU, ktorú vyroní, ktorá je výlučne jej,  
aby ju použila kedykoľvek ju bude potrebovať, aby to zvládla.“ 

 
Na tú slzu má naozaj právo, nik nevydrží bez slova toľko ako žena! 

 
Krása ženy nie je v šatách, ktoré nosí, v postave, ktorú má, ani v spôsobe akým 
si češe vlasy. Krása ženy musí byť v jej očiach, pretože tie sú bránou k jej srd-
cu, miestu, kde sídli láska. 
Žena vyšla z mužovho rebra, nie z jeho nôh, aby bola pošliapaná, nie z jeho hla-
vy, aby bola povýšenecká, ale z jeho boku, aby mu bola rovnou. Z miesta pod 
ramenom, aby bola chránená, a vedľa srdca, aby bola milovaná... 

 
Pripravila Margita Žiaková 

PREČO PLAČEŠ, MAMA? 
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L I T U R G I C K É    O K I E N K O   

3. júna - 9. nedeľa cez rok - NAJSVATEJŠEJ TROJICE 
Č1 - Pán vládol nado mnou od počiatku svojich ciest...   Prís 8, 22-31 
R - Pane, náš vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi.  Ž 8, 4-9 
Č2 - A tak ospravedlnení z viery žijeme v pokoji s Bohom...  Rim 5, 1-5 
Ev - Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to neuniesli. Keď príde on, Duch prav-
dy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, 
a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má 
Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám. Jn16, 12-15 
 
7. júna - NAJSVATEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI - „B ožie Telo“ 
slávnosť - štvrtok- 4. prikázaný sviatok 
Č1 - Nech je zvelebený najvyšší Boh, ktorý ti dal do rúk tvojich nepriateľov! 
          Gn 14,18-20 
R - Kriste, ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.  Ž 110, 1-4 
Č2 - Veď ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal...   1Kor11,23-26 
Ev - Deň sa začal schyľovať. Tu pristúpili Dvanásti a povedali mu:“Rozpusť zástup, nech sa 
rozídu do okolitých dedín a osád pohľadať si jedlo...“  On im povedal:“ Vy im dajte jesť!“ Oni 
vraveli:“Nemáme viac ako päť chlebov a dve ryby.“ Bolo tam asi päťtisíc mužov. Ale on po-
vedal:“ Usaďte ich v skupinách asi po päťdesiat!“ Potom vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvi-
hol oč i k nebu, dobrorečil nad nimi , lámal ich a dával svojim učeníkom, aby ich predkladali 
zástupu. I jedli a všetci sa nasýtili, ba ešte sa nazbieralo dvanásť košov odrobín, čo po nich 
zostali.          Lk 9,11b-17 
  
10. júna - 10. nedeľa cez rok „C“ 
Č1 - Pán vyslyšal Eliášov hlas, chlapcova duša sa vrátila...   1Kr 17, 17-24 
R - Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.   Ž 30, 2-13 
Č2 - ...evanjelium, ktoré som vám hlásal, nemá ľudský pôvod...       Gal 1, 11-19 
Ev - Potom išiel do  mesta Naim. Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtveho. 
Bol to jediný syn matka a tá bola vdova. Sprevádzal ju veľký zástup z mesta. Keď ju Pán uvi-
del, bolo mu jej ľúto a povedal jej:“Neplač!“ Potom pristúpil a dotkol sa már. Nosič i zastali 
a on povedal:“ Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ M ŕtvy sa posadil a začal hovoriť. A Ježiš ho vrá-
til jeho matke. Všetci velebili Boha a hovorili:“Veľký prorok povstal medzi nami „ a : „ Boh 
navštívil svoj ľud.“        Lk 7, 11-17 
 
15. júna - NAJSVATEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO - slávnosť - piatok 
Č1 - Hľa, ja sám budem hľadať svoje ovce a navštívim ich...  Ez 34, 11-16 
R - Pán je môj pastier, nič mi nechýba.     Ž 23, 1-6 
Č2 - Veď Kristus zomrel v určenom čase za bezbožných...   Rim 5, 5-11 
Ev - „Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých deväťdesiatdeväť na 
púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde? A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na 
plecia, a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: Radujte sa so mnou, lebo 
som našiel ovcu, čo sa mi stratila. Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným 
hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie 
nepotrebujú“          Lk 15, 3-7 



BARTOLOMEJ   6/2007 19 

16. júna - NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PANNY MÁRIE - sobota - spomienka 
Č1 - Známy bude ich rod v národe a ich potomstvo medzi kmeňmi... Iz 61, 9-11 
R - Srdce mi plesá v mojom Bohu.      Ž 13 
Č2 - Nerozmnožujte naduté reč i, z úst nech vám nevychodí pýcha...  1Sam 2, 1-8 
Ev - Keď sa dni slávnosti skonč ili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, 
čo jeho rodičia nezbadali. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho 
našli v chráme. Sedel medzi uč iteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, 
žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami... Matka mu povedala:“Syn môj, čo si nám to uro-
bil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa hľadali!“  „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť 
tam, kde ide o môjho Otca?“... Jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. 
          Lk2,41-52 
 
17. júna - 11. nedeľa cez rok „C“ 
Č1 - Dal som ti dom tvojho pána a ženy tvojho pána do lona...  2Sam12,7-10.13 
R - Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu.     Ž 32, 1-11 
Č2 - Veď ja som skrze zákon zomrel zákonu, aby som žil Bohu.  Gal 2,16,19-21 
Ev -V  meste bola istá žena, hriešnica... Priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom, 
s plačom pristúpila k jeho nohám, začala mu slzami máčať nohy a utierala mu ich svojimi vlas-
mi, bozkávala mu ich a natierala  voňavým olejom. Keď to videl farizej, povedal si 
v duchu:“Keby tento bol prorokom, vedel by, kto a aká je to žena, čo sa ho dotýka, že je to 
hriešnica.“ Ježiš Šimonovi odpovedal:“Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nedal si 
mi vodu na nohy. Ale ona slzami zmáčala moje nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Preto ti 
hovorím: Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej odpúšťa, menej 
miluje.“...On povedal žene: „ Tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoji!“ Lk7,36-8,3 
 
24. júna - Nedeľa NARODENIA SV. JÁNA KRSTITE ĽA - slávnosť 
Č1 - Som oslávený v očiach Pánových a môj Boh sa mi stal silou.  Iz 49,1-6 
R - Chválim ťa, Pane, že som vznikol tak zázračne.    Ž139, 1-15 
Č - Našiel som Dávida, syna Jesseho, muža podľa môjho srdca.  Sk 13,22-26 
Ev - Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli 
mu dať meno Zachariáš, po jeho otcovi... Dali znať otcovi, ako ho chce nazvať on. Vypýtal si 
tabuľku a napísal:“Ján sa bude volať.“ A všetci sa divili. Vtom sa mu rozviazal jazyk 
i prehovoril a velebil Boha. ... Chlapec rástol a mocnel  na duchu a žil na púšti až do dňa, keď 
vystúpil pred Izrael.                      Lk 1,57-66.80 
 
29. júna - SV. PETRA A PAVLA - apoštolov - slávnosť piatok - 5. prikázaný sviatok  
Č1 - Tu zastal pri ňom Pánov anjel a v miestnosti zažiarilo svetlo.   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 4,6-8.17 
Ev - Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov:“Za koho pokladajú 
ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli:“Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša ale-
bo za jedného z prorokov. ...“ „A za koho ma pokladáte vy?“  Odpovedal Šimon Peter :“ Ty si 
Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježiš mu povedal:“Blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to 
nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na  nebesiach. A ja ti hovorím:“ Ty si Peter a na 
tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeské-
ho kráľovstva, čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi a čo rozviažeš na zemi, bude rozviaza-
né v nebi.“         Mt 16,13-19 

Pripravila A. Karaková 
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FARSKÁ KRONIKA OD 26. 4. DO 25. 5. 2007 

Rudolf Haratík, 69 r. 
Kvetoslava Hagarová, 55 r. 
Jozef Petic, 64 r. 
Zuzana Reindlová, 90 r. 
Ing. Cyril Lauko, 83 r. 
Alojz Sviba, 77 r. 

Jozef Mališ, 34 r. 
Ľudmila Mokrá, 71 r. 
Branislav Soviar, 32 r. 
Karol Kotlár, 66 r. 
Mária Neubertová, 70 r. 
Mária Šlengerová, 66 r. 

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

Sára Fišerová 
Sandra Seidlová 

Dávid Krajčí 

Do farského spoločenstva sme sviatosťou krstu prijali 

Náklady na tlač: cca 8,- Sk. 
Fotografie: titulná strana: Mária Melicherčíková,  
ostatné: redakcia a súkromné archívy redaktorov, internet 
Tlač: PATRIA l., spol. s. r. o. Prievidza.  
Tlač registrovaná Okresným úradom v Prievidzi pod č. MT 1/1994.  
Upozornenie: Redakcia si vyhradzuje právo výberu a úpravy príspevkov. 
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Blahoželáme k prijatiu sviatosti manželstva 

Vladimír Matušák - Zuzana Dvořáková 
Ing. Ján Benčúrik - Ing. Terézia Baginová 
Ing. Ján Kulich - Ing. Miroslava Šimková 

František Ölveczký - Táňa-Monika Kuzárová 
Jacques Marien René Valero - Andrea Magdaléna Škulcová 



Deň rodiny v našej farnosti 
13. máj 2007, ihrisko pri ZSŠ stavebnej v Prievidzi 



Prievidza, 6. máj 2007 
Prvé sväté prijímanie tretiakov 
z Piaristickej spojenej školy 
v kostole Najsvätejšej Trojice 
 
Prievidza, 3. júna 2007 
Prvé sväté prijímanie tretiakov  
vo farskom kostole sv. Bartolomeja 
zo ZŠ Energetikov (29 detí),  
ZŠ Mariánska (15 detí)  
a ZŠ Malonecpalská (25 detí) 

Nechajte maličkých prísť ku mne... 


