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Deň počatého života - 25. marec
Keď sa dieťa prvý raz zasmeje tým hlbokým, nevedomým smieškom; alebo keď zaplače, vy ho zdvihnete a ono sa k vám vzlykajúc pritúli, hľadajúc
ochranu pred hrozným tieňom, Čo sa pohybuje po miestnosti, alebo pred
hlučným treskom z ulice či azda nebodaj pred zlým snom: v tej chvíli cítite
- radosť nie je to pravé slovo - naplnenie... a to v samom jadre života.
Ladislav Lencz:
Cesta s Máriou k duchovnej zrelosti
(úryvok):
Zvestovanie Pána sa začína takým
zvláštnym pozdravom, že sa Mária zarazila
a uvažovala, čo to má znamenať (Lk 1, 29).
Anjel ju neoslovil menom Mária, ale slovom, ktoré prekladáme milostiplná. Význam tohto slova (kecharitomené) možno vyjadriť skôr opisom: „tá, ktorá našla milosť“ - alebo priazeň. Anjel v ďalšej vete aj
povedal: „Neboj sa. Mária, našla si milosť
u Boha.“ „Tá, ktorá našla milosť“ je nové
meno Márie, ktoré vyjadruje jej najhlbšiu
totožnosť.
Akú milosť našla Mária u Boha?
Našla Ježiša, prameň každej milosti. To je
vysvetlenie, ktoré anjel pripojuje k slovám
„našla si milosť“: „Počneš, porodíš syna ... bude sa volať synom Najvyššieho.“
(Lk 1. 32)
Ján Pavol II:
Ženy, ktoré hľadajú pravé kresťanské chápanie ženskosti, môžu čerpať zo
slobodnej a aktívnej úlohy, ktorú prijala
Mária z Nazareta, Panna a Matka Pána.
V nej môžu všetky ženy objaviť „tajomstvo“
dôstojného života a dosiahnuť svoju pravú
emancipáciu.
Žene je zvláštnym spôsobom zverená
radostná úloha viesť deti od najútlejšieho
veku k objaveniu nadprirodzeného sveta.
Žena má chápavé, citlivé a súcitné srdce,
ktoré jej umožňuje dať láske jemnú a vecnú
podobu.

V túžbe po pochopení podstaty života líšia
sa dnešné ženy medzi sebou. Niektorá túži
viac, iná menej. S túžbou po tomto poznaní
úmerne rastie nutnosť istoty - istoty v mužovej láske, ktorý je posilňovaný Bohom
a vyslovuje spolu so ženou áno novému
životu. A nachádzajú milosť u Boha. Sú
Božej milosti plní. Sú srdcami spojení
s Máriou, s jej tajomstvom. Boh znovu
a znovu vyslovuje s novým počatým životom obrovskú dôveru človeku. Zveruje
manželom ďalšie svoje dieťa dočasne do
opatery. Odraz Božej lásky číta Cirkev
z tvárí žien. Citu, ktorý prekoná každé zlo.

Pripravila: M. Melicherčíková
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Phil Bosmans:

Kľúč šťastia
Stretnúť sa
Ako je možné, že sa dvaja stretnú?
Ako to, že sú tak intenzívne spojení,
že jedného dňa sa pokojne
a s nadšením rozhodnú
spoločne kráčať
cestami života?
Je to tajomstvo.
Ak sa niekto pozrie na druhého s láskou,
skôr či neskôr ho stretneme na svojej ceste,
aj keby to bolo iba vo sne.
Lásku nemožno dokázať.
Láska nepozná logiku.
Nikdy nebudeš vedieť s určitosťou
povedať,
čo ťa na tom druhom očaruje.
Pri každom pohladení
sa však rozbúši tvoje srdce.
Snívaš o ňom.
A v jeho spoločnosti
nachádzaš domov,
v ktorom možno žiť.
Vyrástol si
v živote toho druhého
či tej druhej.
Si šťastný
v tom obrovskom tajomstve, ktoré
má jediné meno:
láska.

Mária, Matka Ježiša a manželka robotníka Jozefa,
v tvojom srdci sa sústreďujú radosti a námahy Svätej Rodiny.
Aj hodiny bolesti si obetovala Bohu vždy dôverujúc jeho Prozreteľnosti.
Ochraňuj, prosíme ťa, všetky ženy, ktoré sa každodenne namáhajú,
aby domáce spoločenstvo mohlo žiť v tvorivej harmónii.
Vypros im, aby boli ženy kresťansky múdre, skúsené v modlitbe a ľudskosti,
silné v nádeji a v ťažkostiach,
aby boli tvorkyne pravého pokoja ako Ty. Amen.
Ján Pavol II.
modlitba Anjel Pána 19. marca 1995
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DNES NA SLOVÍČKO s tými,
ktorí sa starajú o čistotu a vzhľad chrámov v našej farnosti

Kto príde tiež, vodu života zadarmo dostane
Býva zvykom, že ženísi venujú kytice svojim nevestám; Ježiš na to nezabudol
a poslal mi množstvo nevädzí, veľkých margarét, divých makov... To všetko sú kvety, ktoré ma najväčšmi očarúvajú. Patrila k nim aj kvetinka nazvaná kúkoľ, no tú
som nenašla, odkedy sme bývali v Lisieux. Veľmi som si želala znovu vidieť túto
kvetinku môjho detstva.
Sv. Terézia z Lisieux, učiteľka Cirkvi
Keď vkročíme do ktoréhokoľvek Božieho
chrámu, ani nás nenapadne premýšľať nad
tým, kto sa stará o jeho výzdobu, či upratovanie. Berieme to ako samozrejmosť,
keď pokľakneme v čistom, nádherne upravenom kostole.
Čo všetko zahŕňa táto dobrovoľná služba?
Vysávanie, umývanie dlažby, utieranie
prachu, dopĺňanie svätenej vody, našívanie
límčekov, starostlivosť o kňazské rúcha, miništrantské oblečenia, obšívanie,
pranie purifikátorov, korporálov, lavabo,
oltárnych prestieradiel, zametanie lístia
okolo kostola, prášenie a tepovanie kobercov, umývanie lavíc, čistenie okien. Len
aby to v kostole voňalo, aby bol čistý
vzduch. Veľké upratovanie sa robí pred
Vianocami a Veľkou Nocou. K veľkému
čisteniu prichádzajú pomôcť i niektorí
muži a miništranti. Je obdivuhodné, že sa
poniektoré z týchto žien venujú upratovaniu a zdobeniu kostola už desať, dvadsať
i tridsaťštyri rokov. Už im bolo aj povedané od známych: „Čo radšej nesedíte doma
a neodpočívate?“ Najstaršie z nich majú
vyše sedemdesiat rokov. Žienky si kvety
pestujú aj samé, ďalší obetaví veriaci prinášajú náruče kvetov zo svojej záhradky,
iní dobrodinci prispievajú na ich kúpu či

kvety nakúpia. Nakoniec tou krásou šikovné ruky vyzdobujú interiéry chrámov.
V jednotlivých kostoloch je do týchto prác
zapojených skupinovo desať až dvanásť
žien, niekde i menej. Väčšinou sú to mamy
starších či mladších farníkov, kňazov, sestričiek, vdovy - jednoducho ženy, ktoré
chcú slúžiť. Dve z nich slúžia naraz pre
dva kostoly. Chcú, aby kňazi v nádhernej
bielobe pristupovali k oltáru.
Ženy v akcii
Viackrát sme ich navštívili práve „v akcii“. Lietali ako včielky pri zberaní medu
a nebolo im veľmi do reči. Chceli mať
prácu hotovú, aby sa mohli ísť venovať
svojim rodinám, domovu. Podobne to bolo
v celom meste i okolí. Na otázku, kto im je
vedúci, odpovedali: „Pán Ježiš.“ Sestrička
Kristína raz povedala: „Najviac ma teší to,
že naše kvietky, ktorými s láskou zdobíme
Pánov dom, adorujú v noci za nás... Pán
Ježiš a jeho matka nie sú opustení ani
v noci.“
Neľutujú svoj čas ani námahu
Aj keď to dalo riadnu „fušku“ vydolovať
z nich pár slov, predsa si tieto kvetinárky,
aranžérky kvetov i ďalšie pracovité žien-
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ky, ktoré neľutujú svoj čas ani námahu,
otvorili svoje srdcia... Dojemne spomínali
aj na tie, ktoré si už Pán k sebe povolal
a nie sú už medzi nimi. Vďačne pripomenuli vzácne dlane žien, ktoré už nevládzu,
či nemôžu chodiť pomáhať.
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práci. Prežívam Božiu dobrotu, ktorá ma
teší, a je mi tu dobre.“

·

„Mám hrejivý pocit dobrej vykonanej
práce. Poviem si: „Pane Bože, my sme to
zvládli - aj ja, sedemdesiatšesťročná, vedno
s nimi.“

· „Aj keď ma niečo bolí, prestane ma to
tu v dobrom kolektíve bolieť. Každá vie, čo
má robiť. Nevadíme sa a nekritizujeme. Aj
ženy, ktoré mali nejaké problémy, prišli
medzi nás a boli tu spokojné. Boh lieči
svojím spôsobom. Mala som chorého muža
a vždy mi povedal: „Len choď mamina, ja
vydržím“ a Boh mi pomáha.“
· „Ďakujem Bohu, že môžem čosi takéto
robiť. Aby sa ľudia dobre cítili, aby som
tešila Ježiša. Veľa som prežila a týmto mu
ďakujem, lebo viem, že bez neho by som tu
už nebola. Ujal sa ma cez ľudí. Neprestanem vzdávať chvály. Vyzývam mladších:
príďte pomôcť!“
·
Spoločným menovateľom našich rozhovorov bola láska, vďaka i nedostatok generácie.

„Vždy sa teším na piatok, cítim na duši
Božiu dobrotu, všetko robím pre Neho.
Nakoniec ďakujeme Pánovi, že bol s nami.“

·

Spýtali sme sa v kostole pri upratovaní
a zdobení, čo prináša táto obeta. Tu sú
odpovede:
· „Túto prácu s kvetmi robím pre Najvyššieho, pre pokoj duše, obetujem to aj za
syna, čo už nie je medzi nami... Ďakujem
všetkým za každý jeden kvet pre Pannu
Máriu, pre Pána i pre spoločenstvo svätých.“

„Keď som ako dievča videla túto prácu
u ľudí, aj ja som zatúžila klásť kvety
k nohám Pána Ježiša. On ma vyslyšal a na
výzvu pána dekana som prišla aj ja. Veď to
netešíme len ľudí, ale práve Boha. Modlím
sa, aby sa pridali k nám aj mladší vekom
a vili veniec vďaky za svojich rodičov,
súrodencov, učiteľov, priateľov, duše
v očistci. Pridajte sa, veď je to tichá adorácia pri najväčšom a najsvätejšom Učiteľovi.“

·

·

„Cítim Jeho prítomnosť v kostole pri

„Je milosť zdobiť jaskyňu Panny Má-
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rie Lurdskej. Veď je to matka druhej Božskej osoby. A svoj odkaz nám denne dáva v maličkostiach,
po dúškoch. Je sprostredkovateľkou našich milostí,
cez jej srdce idú naše prosby k Otcovi a Synovi.“
· „Ďakujem Pánu Bohu, že ma tak teší a aj
v mojom veku (77) môžem zdobiť bohostánok, oltár Božského Srdca a Panny Márie. Striedame sa,
aby sme každá mali svoj podiel na zdobení, aby tú
radosť každá jedna z nás precítila. Odprosujem pri
tom za utrpenia, ktoré mu spôsobuje ľudstvo. Dokiaľ budem žiť, budem pre Neho pracovať. Obetujeme prácu za Svätého Otca, biskupov, misionárov,
za našich kňazov, pátrov, mládež, za rodiny, za deti,
vnúčatá, mládež, učiteľov, za rodiny, kde otcovia
museli ísť pracovať za hranice, za lekárov a sestry,
za jednotu cirkvi, za ekuménu, za trpiacich
a chorých, za zomierajúcich, za tých, ktorí hľadajú
Boha, za rehoľné sestry i za vašu redakciu, za Rodinu Nepoškvrnenej, sestru Bernadetu a ďalších.“
· „Túto ochotu musí človek najskôr precítiť srdcom a nebáť sa obety. Veď aj prestieradlá na obetný stôl musia byť zvlášť čisté. Práca v Božom chráme je duchovná hodnota
pre celú farnosť. Tak vy, mladšia generácia, čakáme vás!“
Text a foto: Anka G.V

Kto stratí svoj život, nájde ho...
(Mt 16, 25)
Možno ste boli v pondelok 12. 2. na pohrebe jedného človeka, možno
ste si len všimli celkom obyčajné parte na dverách kostola, alebo ste len
niečo počuli a možno ani to nie.
V tento deň sme sa rozlúčili s Marienkou Mečiarovou. Prežila zvláštny
život, ktorý bol napriek chorobe a utrpeniu vždy pevne v Božích rukách. Osem rokov nehybnosti na lôžku neochudobnilo jej život. Naopak, tieto roky mu dali zvláštnu silu, akú človek pri plnom zdraví často hľadá márne. Keď 8. februára s východom slnka opúšťala duša jej telo, bolo to len zavŕšenie jej cesty tu na zemi. Nie koniec, ale začiatok. Marienka zomierala každý deň počas tých dlhých rokov. No nebolo to zomieranie, o akom hovorí svet a akého sa tak zúfalo
bojíme... Bola to sestra Smrť, ako ju nazval sv. František z Asissi.
Marienka opúšťala tento svet nie preto, aby niečo stratila, ale aby mnohé získala. Nemala
v živote to, čo mnohí považujú za najdôležitejšie, nemala zdravie. Ale mala to, čo naozaj
najdôležitejšie je. Mala za otca Boha. Toho, ktorý nám sľúbil, že ak svoj život stratíme,
nájdeme ho. Ona ho našla v plnej miere...
-LZ-
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DETI

Milé deti!

Karnevaly, šantenie, najrôznejšie masky, kopec zábavy. To všetko je super, ale
prišiel čas stíšiť sa. Začína sa totiž pôstne obdobie, na konci ktorého si pripomenieme ukrižovanie a zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista. Pokúsme sa preto trochu upokojiť, zriecť sa svojej obľúbenej čokoládky, programu v televízií
alebo napínavej počítačovej hry. Čo vy na to? Vylúštite si radšej našu pôstnu
tajničku. Vyjde v nej koniec formulky, ktorú hovorí kňaz pri pomazaní popolom
na Popolcovú stredu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1. Opak pekla.
2. Časť Starého zákona spievaná
medzi čítaniami.
3. Ktorý vladár odsúdil
Pána Ježiša na smrť?
4. …,nádej, láska.
5. Jeden z apoštolov, pôvodným
menom Šavol.
6. … náš každodenný daj nám
dnes.
7. Sudca, ktorý pomazal za kráľa
Šaula a Dávida.
8. Ako sa volá siedmy deň, keď
Boh odpočíval = deň Pána?
9. Pestún Pána Ježiša.
10.Otec izraelského národa, mal
syna Izáka a manželku Sáru.
11.Mesto, kde Pán Ježiš prežil
detstvo.
12.Jej symbolom je srdce.
13.Mesto, kde sa narodil
Pán Ježiš.
14.Vlastné meno apoštola Petra.
15.Z vody vytiahnutý .
Pripravila: Veronika Melišková
Ilustrácie: Katka Bubnášová
Vyplnenú tajničku prines do
predajne Lúč, kde za ňu každý dostane malú odmenu. Jeden z vás bude vyžrebovaný
a získa peknú knihu.
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Miništrantský futbalový turnaj
alebo ak chcete

Ministrant Champions League
V sobotu 3. februára mnohí chlapci z nášho dekanátu prišli do Prievidze. Spolu s
pánom kaplánom sme ich napokon narátali vyše 60. A čo tak lákalo miništrantov do
Prievidze? Ako to už v takýchto prípadoch býva - bol to futbal. Telocvičňa Združenej strednej školy stavebnej videla zápasy, pri ktorých adrenalín poriadne stúpal.
Hral sa predsa dekanátny futbalový turnaj o putovný pohár.
Začali sme svätou omšou pre všetkých miništrantov, na ktorú nás prišiel pozdraviť
a povzbudiť aj Mons. Ján Bednár, dekan.
Ešte pred sv. omšou a aj po nej sme mali
ešte veľa organizačných povinností. Pred
každým zápasom sa naše družstvo motivovalo hymnou európskej Ligy majstrov,
ktorá nám dodávala silu a nabudzovala nás
ísť do každého zápasu s maximálnym nasadením.
Prvý duel
Pred začiatkom úvodného zápasu sme mali
trochu strach z našich súperov a mysleli
sme si, že sme dostali ťažkú skupinu.
V prvom zápase nás však podržalo kolek-

Hlavný organizátor - pán kaplán
Daniel Markovič a nekompromisný
rozhodca Juraj Orlík

tívne poňatie hry a nepretržité povzbudzovanie zo strany našich mladších miništrantov, ktoré sme im opätovali počas ich zápasov. Strelili sme góly po dvoch skvelých
protiútokoch nášho kapitána Antona Pytela
a Matúša Mokrého, pričom druhý menovaný dával oba góly v podstate do prázdnej
bránky po perfektných nahrávkach nášho
kapitána. A keďže obrana pracovala bezchybne, vyhrali sme 2:0.
Hra bola vyrovnaná až do konca
Na druhý zápas sme nastúpili s tým, že
nám na postup do finále stačí aj remíza,
takže základom bola obrana, ktorú skvele
dirigoval Marek Borko. Vo finále sme sa
stretli s tímom piaristov, ktorý zo svojej
skupiny taktiež postúpil bez straty bodu.
Verili sme vo víťazstvo. Bol to vyrovnaný
zápas po celú hraciu dobu. Počas celého
zápasu mali miernu prevahu piaristi, ktorí
svoje útoky zakončili aj niekoľkými nepríjemnými strelami. V druhom polčase som
sa dostal do nepríjemnej situácie, pri ktorej
som musel ísť do vzdušného súboja
s protihráčom. V závere druhého polčasu
mohol rozhodnúť tento zápas v náš prospech Marek Borko, ktorý vyslal nepríjemnú strelu, ktorá bola navyše aj tečovaná.
Nanešťastie skončila len na tyči.
V predĺžení sa už nič podstatné neudialo
a tak prišli na rad strely do prázdnej brány
cez celé ihrisko. Muselo sa rozhodnúť,
medzi dvoma tímami, ktoré počas celého
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Finálové boje - starší

Výsledky v skupinách - starší

o 3. miesto:

Skupina A

1.
2.
3.
4.

Piaristi
Chrenovec
Sebedražie
PD- Zapotôčky

3 300
3 201
3 012
3 012

7:0
2:1
0:4
0:4
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9
6
1
1

Chrenovec - V. Lehôtka 0:0, (2:1 na PK)
o 1. miesto:

PD mesto - Piaristi 0:0, (1:2 na PK)

Skupina B

1. PD - Mesto
2. Veľká Lehôtka
3. Handlová

2 200 3:0 6
2 011 0:1 1
2 011 0:2 1

turnaja neinkasovali ani jeden gól. Z našich
hráčov premenil svoj pokus len Matúš Mokrý a keďže súperovi sa to podarilo dvakrát,
zvíťazilo piaristické družstvo.
Úspech našich mladších miništrantov
Z pohľadu družstiev potešilo našu farnosť
družstvo mladších miništrantov (súťažili
družstvá žiakov základných škôl a starších
miništrantov), ktoré si vybojovalo prvé miesto vo svojej kategórií. Ich víťazstvo v skupine bolo pre nás aspoň malým zadosťučinením. Za mladších miništrantov našu farnosť
reprezentovali: Andrej Bahurinský, Damián
Bugoš, Jozef Bugoš a Simon Thomay.
Rozhodli napokon vedomosti
V nasledujúcom vedomostnom kvíze zameranom na vedomosti z miništrantských praktických vecí si naše družstvo v zložení Peter
Bušík, Matúš Mokrý a Simon Thomay poradilo so všetkými piatimi otázkami a
v celkovom súčte sa dostalo pred piaristický
tím. Odniesli sme si teda Putovný pohár pre
celkového víťaza.
Celkový dojem je výborný
Celkovo bolo toto podujatie veľmi vydarené
aj hľadiska kvality turnaja, aj z hľadiska
výbornej organizácie. Poďakovanie za nás
miništrantov patrí aj našim dievčatám zo
spevokolu, ktoré nám pripravili výborný
guláš po zápasoch a zároveň nás stále povzbudzovali a držali nám palce.
Text: Peter Bušík
Foto: Viliam Vlčko

Miništranti od Piaristov - víťazi
futbalovej časti turnaja starších
1.
2.
3.
4.
5.

Záverečné poradie - mladší
PD - mesto
4 220 8:0
Handlová
4 220 5:0
Piaristi
4 130 3:0
PD - Zapotôčky 4 112 3:6
Sebedražie
4 004 1:13

Víťazné družstvo mladších
miništrantov z našej farnosti

8
8
6
4
0
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Mládež dobre pozná Bibliu
Vedomostné súťaže, ktoré preverujú, či žiaci a študenti ovládajú najskrytejšie detaily rôznych predmetov, sú medzi deťmi a mládežou veľmi obľúbené. A ani náboženská výchova v tomto smere nezaostáva. Súťaž ktorej predmetom je znalosť určených kníh zo Svätého Písma navštevuje pravidelne mnoho súťažiacich. Výhodou
biblickej olympiády oproti iným je to, že sa súťaži v družstvách. Ide teda o tímovú
prácu a ak jeden z družstva čosi nevie, nič sa nedeje. Úlohy sú rôznorodé: testy, citáty, inzeráty a dopĺňanie slov do niektorých kapitol Svätého Písma.
Bibliáda 2007 pre základné školy
V stredu 14. 2. 2007 sa stretli v zasadačke Združenej SŠ stavebnej v Prievidzi žiaci základných škôl. Dekanátneho kola bibliády pre ZŠ sa zúčastnilo 11 trojčlenných družstiev.
Zvíťazili žiaci Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka so svojim družstvom v zložení
Katarína Čičmancová, Zuzana Henčelová a Anežka Gúberová. Zvolili si názov skupiny Piaristi a budú zastupovať náš dekanát aj na diecéznom kole biblickej olympiády.
Výsledné poradie:
1. Piaristická spojená škola F. Hanáka, ZŠ - 103 b.
2. ZŠ Malonecpalská - 97,5 b.
3. ZŠ Rastislavova - 95,5 b.
4. ZŠ Mariánska Prievidza,
5. Osemročné gymnázium
I. Bellu Handlová,
6. ZŠ Školská Handlová,
7. - 8. ZŠ Energetikov Prievidza
a ZŠ Mierové nám. Handlová,
9. III. ZŠ S. Chalupku Prievidza,
10. I. ZŠ S. Chalupku Prievidza,
11. ZŠ Šafárika Prievidza.

2. ZŠ Malonecpalská

1. Piaristická spojená škola F. Hanáka

3. ZŠ Rastislavova
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Bibliáda 2007 pre stredné školy
Dňa 15. 2. 2007 sa v zasadačke Združenej SŠ stavebnej v Prievidzi uskutočnila Bibliáda
2007 pre stredné školy. Zúčastnilo sa ho 8 trojčlenných družstiev stredných škôl z prievidzského dekanátu. V tohtoročnej Bibliáde sa súťažilo vo vedomostiach z knihy Genezis,
a Listu sv. apoštola Pavla Rimanom po 11. kapitolu. Víťazné družstvo v zložení Peter
Bušík, Adam Fuljer a Michal Prievalský z Gymnázia V. B. N. Prievidza si zvolilo názov skupiny Barťáci. Toto družstvo bude zastupovať náš dekanát aj na diecéznom kole
biblickej olympiády v Banskej Bystrici.
Výsledné poradie:
1. Gymnázium V.B.N. Prievidza - 132 b.
2. SPŠ Handlová - 129 b.
3. Piaristická spojená škola F. Hanáka
- Piaristické gymnázium - 119,5 b.
4. Gymnázium I. Bellu Handlová,
5. ZSŠ hotelových služieb a obchodu, PD
6. Obchodná akadémia Prievidza,
7. SOU Vinohradnícka Prievidza,
8. ZSŠ Handlová.

1. miesto: Gymnázium V.B.N. Prievidza
Text: Mons. Ján Bednár, dekan
Foto: MM

U piaristov
Potom, čo sa úspešne skončili chrípkové
prázdniny a naši spolužiaci sa vrátili
z lyžiarskeho výcviku, pomaly nás dostihli
ďalšie prázdniny. Písomky sa píšu vo veľkom a niekde medzi tým sa pokúšame vytvoriť školský časopis.
Naši maturanti sa pripravujú na koncomarcovú písomnú maturitu. Preto sa pre
nich február niesol v znamení podávania
prihlášok, zháňania potvrdení, pečiatkovania a podpisovania. Teraz im neostáva už
nič iné, len sa učiť a pripravovať sa na to,
čo ich čaká a neminie.
A aby sa nezabudlo, tohtoročnú Popolcovú
stredu sme ako jedna škola oslávili spoloč-

ne svätou omšou, na ktorej nám spievali
oba zbory a slúžil ju páter Ján s pánom
riaditeľom, pátrom Jurajom. V kostole sme
síce boli hlava na hlave, ale iste nám to
nepokazilo celkový zážitok s pripomenutia
si pokánia.
A čo sa u nás chystá? Ťažko povedať, lebo
sú práve prázdniny. Ale určite konečne
vyjde časopis, bude sa pokračovať vo filmovom klube a, ako ináč, aj v učení – veď
to je hlavná náplň a poslanie chodenia do
školy.
A&R
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Nová farská ekonomická rada
Ako sme už informovali v predchádzajúcom čísle, vo voľbách, ktoré sa konali v nedeľu 28. januára 2007, boli zvolení do Farskej ekonomickej rady títo farníci: Pavel
Bátora, Ing. Peter Buchcar, Vladimír Luscoň, Ing. Peter Obert, Ing. Vladimír Pavlíček, Milan Petráš, Ing. Stanislav Škoda, Ján Ťažiar, Mgr. Viliam Vlčko. Voľby boli
potvrdené diecéznym biskupom Rudolfom Balážom a noví členovia FER už začali
pracovať. Položili sme im, ako býva zvykom, pár otázok.

Všetkým novým členom FER sme položili dve rovnaké otázky:
1. Mohli by ste sa našim čitateľom stručne predstaviť? Spomeňte meno, priezvisko,
stav, koľko máte detí, aké je vaše zamestnanie a záľuby.
2. Byť členom FER je určite zodpovedná funkcia. Ako si predstavujete svoju pomoc
v službe člena Farskej ekonomickej rady pre dobro farnosti?
1. Ing. Stanislav Škoda, narodený 1. 3. 1932 v robotníckej rodine ako
siedmy z desiatich detí. Vyštudoval som banícku fakultu a celý svoj život
(35 rokov) som pracoval vo viacerých uhoľných baniach ako banský
merač a geológ. Som ženatý, bezdetný. Mám záľubu vo vážnej
a klasickej hudbe, pestovaní záhradníckych okrasných drevín.
2. Chcem pomôcť tým, že budem podávať návrhy pri úpravách priestorov v blízkosti farských objektov a posudzovať plánované úpravy farských objektov z hľadiska vlastných vedomostí o takýchto prácach
z pohľadu estetického i ekonomického.
1. Volám sa Vladimír Luscoň. Mám 39 rokov. Som ženatý, mám 3 deti.
Pracujem ako robotník v Pravenci. Najväčšia moja záľuba je moja rodina. Tiež rád čítam knihy, počúvam hudbu, chodím do prírody.
2. Ťažko povedať, je to pre mňa čosi nové. Snáď pomôcť pri riešení jednotlivých situácií z pozície farníka – otca viacčlennej rodiny. Veľmi blízko mi je sociálna otázka. Taktiež chcem v rámci mojich možností pomôcť pánovi dekanovi pri obnove fasády farského kostola.
1. Ing. Peter Obert, ženatý, deti Peter a Veronika, technický architekt
riešení informačných systémov. Moje záľuby sú basketbal, akvaristika
a teraristika, príroda vôbec.
2. Posledné obdobie pracujem v prostredí informačných systémov bánk
a poisťovní, preto v oblastiach týkajúcich sa produktov bánk, poisťovní
a dotýkajúcich sa informačných technológií môžem poradiť, prípadne
analyzovať možné riešenia prospešné pre naše spoločenstvo. Pre vaše
návrhy som vám k dispozícii: peter.obert@softec.sk.
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1. Volám sa Ing. Peter Buchcar. Som ženatý, mám 60 rokov, 4 deti. Pracujem v OSBD Prievidza. K svojim záľubám radím najmä cestovanie.
2. Moja práca bude spočívať predovšetkým v riešení ekonomických otázok.

1. Ing. Vladimír Pavlíček, 44 rokov, ženatý, mám 2 deti. Pracujem ako
riaditeľ obchodnej spoločnosti. Medzi moje záľuby patrí šport a turistika.
2. Rád by som pomohol svojím aktívnym prístupom pri riešení ekonomických problémov vo farnosti podľa svojich schopností a možností.

1. Milan Petráš, ženatý, mám 2 deti. Pracujem ako technik. Moja záľuba
je najmä hudba. Mám 51 rokov.
2. Svojím poradným hlasom by som chcel prispieť pri riešení problémov,
ktoré sa týkajú ekonomickej oblasti správy farnosti.

1. Som Pavel Bátora, bývam v Necpaloch, ženatý, 41 rokov, 5 detí, stolár
– živnostník. Ak sa to tak dá povedať, tak medzi moje záľuby patrí chov
domácich zvierat.
2. Poradiť, pomôcť dobrou radou a byť nápomocný v riešení daných situácií. Mám prehľad v remeselných prácach, viem pomôcť pri plánovaní
opráv, rád dávam k dispozícii svoj zdravý sedliacky rozum.
1. Volám sa Ján Ťažiar. Som ženatý, mám 3 deti. Pracujem ako skladový
robotník. Moje záľuby sú príroda a záhradka.
2. Bývam na sídlisku Sever blízko Mariánskeho kostola, rád by som ako
člen farskej ekonomickej rady pomáhal starať sa o Mariánsky kostol
a Mariánsku púť v auguste.
1. Moje meno je Mgr. Viliam Vlčko. Som vdovec. Mám dvoch synov:
Karola a Alojza. Pracujem na železnici. Baví ma cestovanie, mám
52 rokov
2. Nakoľko v mojom prípade ide už o tretie funkčné obdobie, chcem zúrodniť skúsenosti z rokovaní FER pre dobro farnosti v plnej zodpovednosti pred Bohom.
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GOSPELOVÁ STRÁNKA

Pozdvihni svoj hlas
Presne tak znel názov prvého ročníka festivalu gospelovej hudby, ktorý sa uskutočnil 10. februára
v kultúrnom dome v Tužine. Miesto nanajvýš nezvyčajné pre gospelový festival – teda pesimisti by
ho možno vopred odpísali ako dedinský výtvor. No
zoznam vystupujúcich zborov a kapiel dával tušiť,
že by sa poriadne pomýlili. A nie je nič lepšie, ako
presvedčiť sa o tom na vlastnej koži.

Festival začal o 13:30 v miestnom
kostole sv. Jakuba. Sv. omšu celebroval bojnický pán dekan František
Havlík a traja kňazi z blízkeho okolia. Z jeho kázne v nás dodnes rezonuje myšlienka: „VY im dajte jesť!“
Áno, MY im máme dať jesť. Tým,
ktorí trpia hladom, chudobou a núdzou. A nielen im, ale všetkým, ktorým niečo chýba. Možno je to jedlo,
strecha nad hlavou, no často je to
„iba“ úsmev, slovo, ticho, prítomnosť. Láska...
Po sv. omši sme sa presunuli do kultúrneho domu. Celkom nás potešilo,
že tam bolo príjemne teplučko.
V kostole sa totiž nekúrilo, vlastne
tam neboli ani pece či kachle. Oproti tomu sú naše mestské kostoly, na
ktorých chlad sa sem-tam s obľubou
sťažujeme, celkom teplé...
Ako prvý vystúpil Zbor svätého Jakuba z Tužiny. Vstúpenie bolo trošku
poznačené technickými problémami
so zvukom, ale na ne sme v podstate
zvyknutí a mnohí sa už naučili nevší-

mať si ich. Zbor bol veľmi sympatickým začiatkom festivalu, piesne
z vlastnej dielne mu dávali punc originality. Teda, myslím si, že za takýto zbor by sa určite nehanbilo ani
oveľa väčšie mesto. Vystúpenie tejto
skupinky zloženej väčšinou z dievčat
rôzneho veku nám dokázalo, že kvalitný zbor a dobrá hudba môže vzniknúť aj na neznámych miestach. Treba len chuť a ľudí...
Druhý sa predstavil zbor Nádej zo
Zapotôčiek. Ich vystúpenie poskladané nielen zo známych pesničiek, ale
aj vlastnej tvorby, bolo tiež obohatením festivalu. Asi najväčší úspech
zožala pesnička, ktorú zahrali ako
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poslednú. Hit z reality-show Mojsejovci skvelým spôsobom prerobili
a ľuďom sa to páčilo.
Po vystúpeniach „lokálnych“ hviezd
prišiel rad na pozvaných hostí. Najskôr sa predstavilo duo Cukor a soľ,
teda James Evans a jeho manželka
Beátka, ktorí do Tužiny dorazili
z Tatier. Ich vystúpenie bolo pohodové, príjemné na počúvanie, bolo
vidieť ich vzájomnú lásku a radosť
zo života.
Hostí z Tatier vystriedal Richard Čanaky a spolu s ním časť jeho kapely –
gitarista Vlado Bis a perkusionista
Vlado Mrázko, ktorý hral neskôr aj
s Kapucínmi a určite patril medzi
hviezdy večera. Tí, ktorí Riša poznajú, vedia, že každé jeho vystúpenie
má nielen hudobný, ale aj duchovný
odkaz. Keď uvádzal pesničku Nebeská šou, povedal, že sa vždy teší, keď
s manželkou niečo vylepšia v izbičke
svojich detí a potom ich do nej privedú so zavretými očami a sledujú,
ako sa deti tešia napríklad z hviezdičiek na strope. A tak robí aj Boh –
pre každého pripravuje vlastné krásne miesto v nebi a teší sa na to, ako
sa z toho raz budeme tešiť.

15

Nakoniec vystúpili Kapucíni spolu
s pesničkárom Stanleym. Keďže boli
na rade ako poslední, dalo sa očakávať, že budú tým najlepším z celého
večera. Kto s tým rátal, samozrejme
nebol sklamaný. Kapucíni zase raz
ukázali skvelú show, ktorá sa páčila
asi každému. Na začiatok zahrali
ľudovku Krčmárik maličký - to aby
vyskúšali zvukára a mikrofóny. Potom roztancovali dovtedy skôr pokojné publikum a popri pesničkách
s duchovným obsahom stihli zabávať
publikum vtipmi a veselými pesničkami.
A po Kapucínoch nasledoval... no,
koniec. Ako to býva zvykom, prišiel
v tom najlepšom, ale tak to už na
festivaloch (a v živote) chodí.
A aký je záver? Určite sme neľutovali, že sme sobotné popoludnie
a večer strávili v Tužine. Veľa ľudí
z Prievidze si toto podujatie nechalo
ujsť. S určitosťou sa dá povedať, že
prišli o veľa. Šancu na reparát budú
mať o rok. Tak sa snáď stretneme.
Text: -mk-, Foto: MM
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OKIENKO

4. marec 2007 - 2. Pôstna nedeľa
Č1 - Abram uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť. Gn 15, 5-12.17
R - Pán je moje svetlo a moja spása.
Ž 27, 1-14
Č2 - Bratia, spoločne ma napodobňujte...
Flp 3, 17-4,1
Ev - ...Vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev
zažiaril belobou. Peter povedal Ježišovi: „Učiteľ, dobre je nám tu. Urobme tri stánky, jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Kým toto hovoril, utvoril sa oblak a zahalil
ich. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“ Lk 9,28-36
11. marec 2007 - 3. Pôstna nedeľa
Č1 - Boh vašich otcov ma poslal k vám...
Ex 3,1-8.13
R - Milostivý a milosrdný je Pán
Ž 103,1-11
Č2 - Preto kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nespadol. 1. Kor 10,1-6
Ev - Niektorí mu rozprávali o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí.
On im povedal: „Myslíte, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania,
keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší
vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne.“
Lk 13,1-9
18. marec 2007 - 4. Pôstna nedeľa
Č1 - A v deň po Veľkej noci, jedli z plodov krajiny nekvasený chlieb a pražené zrno.
Joz 5.9a.10-12
R - Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.
Ž 34, 2-7
Č2 - Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením.
2. Kor 5, 17-21
Ev - Istý človek mal dvoch synov a rozdelil im majetok. Mladší syn si všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil - až začal trieť
núdzu. Vstúpil do seba, vstal a išiel k svojmu otcovi. Povedal mu: „Otče, zhrešil som proti
nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom.“ Ale otec povedal svojim sluhom: „Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn
bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa!“ A začali hodovať. Lk 15,1-3.11-32
19. marec 2007 - Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – slávnosť – pondelok
Č1 - Ty mi chceš postaviť dom, v ktorom mám bývať?
Sam 7, 4-5a.12
R - Jeho rod bude trvať naveky.
Ž 89, 2-5.27-29
Č2 - Ustanovil som ťa za otca mnohých národov.
Rim 4, 13.16-18
Ev - Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.
Mária bola zasnúbená s Jozefom, ale ukázalo sa, že počala s Ducha Svätého. Jozef bol
človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju chcel potajomky prepustiť. Ako
o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa
prijať Máriu, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno
Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel a prijal svoju manželku.
Mt 1,16.18-21
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25. marec 2007 - 5. Pôstna nedeľa
Č1 - Ľud, ktorý som si utvoril, bude ohlasovať moju chválu. Iz 43, 16-21
R - Veľké veci urobil s nami Pán máme z toho radosť.
Ž 126, 1-6
Č2 - Bežím k cieľu, za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi Ježišovi.
Flp 3,8-14
Ev - Ježiš v chráme učil ľud. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve a hovorili mu: „Mojžiš v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?
„Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Potom sa vzpriamil a povedal im: „Kto z vás je
bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“ Ako to počuli, jeden po druhom sa vytrácali,
až zostal sám so ženou a opýtal sa jej: „Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?“ Ona odpovedala: „Nik, Pane.“ A Ježiš povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ Jn 8, 1-11
26. marec 2007 - ZVESTOVANIE PÁNA – slávnosť – pondelok
Č1 - Žiadaj si znamenie od Pána, svojho Boha.
Iz 7,10-14.8,10
R - Hľa, prichádza Pán plniť Božiu vôľu.
Ž 40, 7-11
Č2 - Lebo je nemožné, aby krv býkov a capov odstránila hriechy. Hebr 10, 4-10
Ev - V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do Galilejského mesta Nazaret, k panne
zasnúbenej mužovi, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej
a povedal: „Zdravas, milosti plná, Pán s tebou. Neboj sa Mária, našla si milosť u Boha.
Počneš a porodíš Syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho a naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“
Lk 1, 26-38
VIII. zastavenie
PÁN JEŽIŠ NAPOMÍNA PLAČÚCE ŽENY
Ženy oplakávajú Nevinného, Spravodlivého, Odsúdeného na smrť. A na svoje nariekanie
dostávajú odpoveď: „Neplačte nado mnou, ale samy nad sebou a nad svojimi deťmi!“
Sú ženy, ktoré z nerozvážnosti, mysliac len na seba, vraždia, alebo dajú zabiť svoje nenarodené deti. Mnohé plačú, smútia, nariekajú a trápia sa, keď je neskoro. No zlyhala nielen
žena, ale aj jej manžel. Zlyhalo aj silnejšie pohlavie. Chlapi, o koľko by bolo menej potratov, keby sme my muži svoje manželky v tých najťažších chvíľach podržali, vzali do náručia a povedali snáď: „Spamätaj sa, nerob to, nejako to
s Božou pomocou zvládneme?“ Nebuďme zbabelci! Nebojme sa zodpovednosti a ukážme svetu, že stojíme stále
neochvejne pri svojich polovičkách tak, ako sme to kedysi sľúbili pred oltárom. Pomáhajme im a ochraňujme ich
aj pred takýmto zlom. Pane, pomôž nám manželom - mužom a ženám, nech sa dokážeme navzájom dopĺňať
a úspešne prekonávať aj tie najväčšie životné prekážky.
Nech nemusia tiecť potoky sĺz kvôli našim nerozvážnym
činom.
Krížová cesta za nenarodené deti
Vydavateľstvo M. Vaška
Ilustrácia: Ivana Štrbová-Jarošová
Krajina nenarodených detí
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FARSKÁ KRONIKA OD 26. 1. 2007 DO 25. 2. 2007
Do farského spoločenstva sme sviatosťou krstu prijali
Dávid Tóth
Martin Mika

Martina Šuleková
Kristína Šenková

Blahoželáme k prijatiu sviatosti manželstva
Ing. Roman Vražič a Ing. Darina Jalová
Bohumil Ďobek a Eva Ivanišová

S kresťanskou nádejou na stretnutie vo večnosti sme sa rozlúčili so zomrelými
Peter Hlavina, 46 r.
Ľudmila Hianiková, 78 r.
Ivan Kardoš, 81 r.
Magdaléna Žideková, 80 r.
Magdaléna Remecká, 72 r.
Anton Andráši, 61 r.
Mária Mečiarová, 59 r.

Božena Pelechová, 84 r.
Ing. Rudolf Ďurčány, 83 r.
Alžbeta Mazáčková, 73 r.
Ladislav Pekár, 50 r.
Karol Pavlen, 83 r.
Stanislav Halvoň, 68 r.

BARTOLOMEJ - časopis prievidzskej farnosti s cirkevným schválením BÚ v B.B.
Vydáva: Rímskokatolícky farský úrad v Prievidzi. Vychádza raz mesačne.
Teologický poradca: Mons. Ján Bednár, dekan@farapd.sk
Zodpovedná redaktorka: Mária Melicherčíková, prievidza@rodinabb.sk
Grafické spracovanie: Alojz Vlčko, alojz.vlcko@gmail.com
Redaktori: A. Gálová, J. Balážová, A. Karaková, M. Kvetová
Náklady na tlač: cca 8,- Sk.
Fotografie: redakcia Bartolomeja, 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.
Nevyžiadané rukopisy nevraciame.

Kontakt:
web:
www.farapd.sk
e-mail:
bartolomej@farapd.sk
adresa:
Redakcia Bartolomej
Mariánska 4
971 01 Prievidza
tel:
046 / 542 28 01

BARTOLOMEJ 3/2007

19

Skautský ples
Pred 100 rokmi otvoril Lord Robert Baden Powell prvý tábor pre chlapcov na
ostrove Brownsea, čo sa považuje za založenie skautingu. Toto výnimočné výročie skauti na celom svete oslavujú rôznymi podujatiami. 17. februára sa konal
v Jedálni na ZSŠ stavebnej Skautský ples, ktorý pre rodičov, sympatizantov
a tiež pre samých seba pripravili prievidzskí skauti a skautky zo 14. zboru Watomika. Ples odštartoval oslavy 100. výročia skautingu aj u nás v Prievidzi. Pozvanie prijalo 170 hostí, prevažne rodín s deťmi, ktorí sa dobre zabavili na pripravenom programe. Symbolické bolo najmä to, že skauti a skautky, ktorí boli
v minulosti aktívne činní v našich oddieloch so sebou priviedli už svoje deti.
-av-

Plesová sezóna v našej farnosti
Fotoreportáž z Farského a Detského maškarného plesu.

