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D a 5. marca 2008 oslávila krásne jubileum 80 rokov života 
naša mama Mária Chikánová.
Za lásku a obetavos  jej akujú a Božie požehnanie vyprosu-
jú dcéra Adriána a syn Erich s rodinami. 

Môj Pane 
Ako krehu ké kvapky daž a sa lejú slzy mojej v aky. V ruke žmolím množstvo 
gratulácií, poh adnice listy, to kokrát pre ítané... Píšu mi blízki, príbuzní 
i  tie rodiny, ktoré si mi za to ké roky vytvoril Ty, Pán môj, z Tvojej Lásky  
a Milosrdenstva. Áno, ve   môj život sa v istých chví ach dal nazva  životom Má-
rie z Magdaly, za bolestné pády pod krížom života. Ako víchrica prišlo všetko to 
utrpenie, hne  po narodení die a a i alšieho. A oni ma neodsúdili... Poslal si 
mi Ježišu, v naj ažších chví ach udí, ktorí sa mi stali nezištnými, v utrpení, bo-
lesti. Viem, že Tvoje svetlo preniká do udí ako kryštáliky, z ktorých sa vytvorí 
nádej. Pane, prosím, požehnaj tých vzácnych udí za ich lásku, dobrodenie, za 
nádej, ktorú si do m a vkladal cez ich srdcia. Mnohí mali ve a dobroty, a tak má-
lo vedeli o Tebe. Ke  som spoznala Tvoje Srdce, s rados ou som im o om roz-
právala, aby spoznali Tvoju ve kos . Len Ty premie aš všetko zlé na dobré. Dnes 
chcem uvi  najkrajšiu kyticu v aky a lásky pre svojich rodi ov, súrodencov, pre 
svoje tri deti, vnú atká i pre všetkých , ktorí Tvoj list ítajú a spoznajú, že je to 
náru  kvetov práve pre nich!  Pre dobrodincov Tvojho Srdca, ktorých si mi poslal 
na pomoc v súžení v pravý as. Bolo ich tak ve a, že to vytvorilo mocný re azec 
Tvojej Lásky. Prosím, osláv sa v ich živote a akujem Ti za nich, Pane môj. 

Anna-Mária G.V. 

60. narodeniny redaktorky 
Anky Gálovej 
Ako by to bolo, keby sme na stránkach nášho 
asopisu nezablahoželali našej redaktorke  

Anke Gálovej, ktorá 28. februára 2008 oslávila 
svoje 60. narodeniny.  
Do asopisu prispieva aktívne odkedy vznikol. 
Je stálicou našej redakcie. Venuje sa najmä 
rozhovorom. Vždy sa jej podarí získa  dojemné 
priznanie, i milé prianie pre našich itate ov.
Vyprosujeme Anke hojnos  Božích milostí 
a zdravia, no najmä síl, aby ešte dlho svojou 
prácou pomáhala tým, na ktorých jej záleží. 

Redakcia asopisu Bartolomej 

Na fotografii s lenom rady predsedníctva Ne-
twork Slovakia Michalom Dyttertom. Foto: MM 



Vstal z m tvych, žije 
Vo Svätej Zemi, v jeruzalemskom chrá-
me obopína majestátny oltár ve ká
t ová koruna. Jeden z nástrojov Ježi-
šovho mu enia a utrpenia na krížovej 
ceste. Temer každý pútnik, ktorý príde 
do Svätej Zeme si aj tu, pri t ovej 
korune, nájde svoje tiché mieste ko
na rozjímanie. 

Aj  m a si Ježiš pozval na miesta, kto-
ré mi nikdy nevymiznú zo srdca. Bolo 
tam aj devätnás  úžasných mladých 
udí, ktorí pomáhali ako vedeli, starším 
i mne. Hlboký dotyk Boha mi dodal 
odvahy, aby som tíško oslovila mládež 
s otázkou, i sa nechcú vyspoveda .
Náš k az bol pripravený prija  každého 
utujúceho kajúcnika. Viacerí prijali 
výzvu - aj ja. Bolo to mimoriadne spo-
lo enstvo so samotným Ježišom, za 
vyliatia nemálo bolestných i radost-
ných s z... Pri stúpaní našou krížovou 
cestou, pri modlitbe s k azom, sme si 
uvedomili Ježišovo bi ovanie, trýzne-
nie, potupovanie, umu enie a pribitie 
Nevinného  na kríž. Bol Boh, a predsa 
trikrát padol pod archou kríža. Doko-
nal na kríži za naše previnenia. Chrá-
mová opona sa roztrhla! 

Radostný výkrik, že Ježiš Kristus na 
tretí de  vstal z m tvych a žije, prinie-
sol celému udstvu vykúpenie. Zni il
vládu smrti. Priniesol nám istotu, že 
celý svet má šancu ži  ve ne s Ním. Tu 
na zemi, i tam v Jeho vlasti, kde má 
pre nás prichystaných ve a príbytkov. 
Ak mu povieme svoje slobodné: „áno“ 
v radosti, utrpení i v obeti. Ke  bude-
me plni  Jeho svätú vô u. To je úzka 
cesta k Jeho Srdcu.  K Láske Trojjedi-
ného Boha. 

Ježiš nás u í cez k azov ohlasova  Je-
ho lásku všade tam, kam vkro íme.
Vedie nás  k apoštolátu pre tých, ktorí 

Ho nepoznajú, k chorým, trpiacim, 
zomierajúcim. U í odovzdáva  Mu naše 
hriechy, lebo to je jediné, o mu mô-
žeme venova  cez Ducha Svätého 
a k aza v spovedi. Ako ažké je vzá-
jomne si odpusti  s  bratom, sestrou, 
manželmi, nepriate om! Trpezlivo nás 
to u í. Ak si však urobíme revíziu duše, 
a vyprázdnime svoje komôrky ob ažka-
né hriechmi, u aví sa našej duši 
a otvorí sa cesta k priate stvu s Bohom. 
Jeho Milosrdenstvo nás aká s láskou, 
v Láske a pre Jeho Lásku. Má otvorenú 
náru  pre každého i pre teba... 

Možno našim prvým krokom bude h a-
da  pokoj a odvahu u Jeho matky, Pan-
ny Márie cez modlitbu. Ve  Máriu nám 
dal Ježiš za Matku pod krížom. Vtedy, 
ke  sa stretli ich poh ady mamy 
a Syna, ur ite by Mu ponúkla radšej 
svoje slzy, slzy matky k ovlaženiu, ke
volal: „žíznim“. 

Skúsme poprosi  Máriinho Syna o dar 
odpustenia. Ježišova Láska i objatie, 
pri návrate márnotratného syna 
i dcéry, aj ke  prúdi cez utrpenie a 
obetu, trvá nekone ne...

Text a foto Anna G. Vavrová 

Ú
vodník

3/08 

3

Kostol  všetkých národov, Jeruzalem



Dnes na sloví ko s pani Máriou Buchcárovou 

Tehotenstvo  pani Márie Buchcárovej 
prebiehalo normálne. Bolo to štvrté 
die atko manželov Ing. Petra a Márie. 
Doma akali na mamu okrem otca aj 
tri zdravé sestri ky – Janka 7 r., Renát-
ka 6 r. a Monika 5 ro ná. Manžel bol po 
ažkom úraze, kedy mu následkom 

úrazu amputovali nohu.  
Ke  29. novembra 1972  sa narodil ma-
lý Peter, mal necelých 3 a pol kg. Na-
rodil sa však za ve mi ažkých okolnos-
tí. Lekári sa zhodli, že sa jedná 
o diagnózu hydrocefalus (porucha me-
dzi tvorbou a vstrebávaním mozgovo-
miechového moku). Takmer pä  mesia-
cov prežil v bojnickej nemocnici. Ne-
mal vyvinutý ani sací reflex. Na Viano-
ce si ho priviezli ako dar ek pod strom-

ek. Rodi ia dali die a pokrsti  a po 
Vianociach museli s malým Petrom  
naspä  do nemocnice. 

Aká bola alšia Pe kova pú ?
Asi pä mesa ného sme previezli malé-
ho Pe a do Bratislavy, kde lekári zisti-
li, že na vine bola prasknutá cievka 
v hlave, krvácajúca do vnútra a tla ila 
na mozo ek. Nasledovala hospitalizácia 
v Bratislave, potom kontroly a rehabili-
tácie v Bratislave. Cvi ili sme doma 
i v Bratislave. U ili sme sa možné 
i nemožné s malým, len aby sa jeho 
stav zlepšil. Bola to ve ká skúška pre 
manžela i m a. Teraz už vieme, že 
sme v nej mohli obstá  skuto ne len 
s Božou pomocou. 

Zlepšil sa jeho stav po návrate 
z Bratislavy? 
Ke  mal približne desa  mesiacov, ob-
jali sme si ho doma a cvi ili s ním na-

alej. Sestry ho prijali medzi seba 
akoby zdravého. úbili ho a úbia dote-
raz.

Uvažovali ste niekedy o zaradení do 
nejakého školského zariadenia, kde 
by si našiel priate ov s podobnou dia-
gnózou?
Než  dov šil školský vek, boli sme s ním 
v Banskej Bystrici na psychologických 

Ukrižovaná láska 
„Keby som do konca života k a ala pod Ukrižovaným a Vzkrieseným Kristom 
a akovala Bohu za to kú milos , ktorú nám venoval v štyroch de och, aj tak 
by to nebolo dostato nou v akou za Jeho Lásku.“ hovorí Pe ova mama,  pani 
Mária Buchcárová, ktorú sme oslovili k rozhovoru pre náš asopis. Jej 35 ro -
ného syna Petra stretávame v uliciach nášho mesta, v autobuse, v obchode... 
Jednoducho všade, kde sa nie o deje. No naj astejšie v kostoloch, ktoré sú 
mu blízke. Úsmev, bezprostredná jednoduchos , zvláštna sústredenos  pri 
premenení a  prijímaní Eucharistie. Ve  prijíma Toho, kto sa mu stal nevidi-
te ným Priate om, s Ktorým si rozumie a v Ktorom sa našiel. Dobre ho  po-
znajú všetci k azi pôsobiaci v Prievidzi a blízkom okolí a tiež  aj otec biskup 
Mons. Rudolf Baláž.
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testoch, no neuspeli sme. V tej dobe 
sa s de mi s podobnou diagnózou príliš 
nezaoberali. Náš syn bol až neuverite -
ne  snaživý. Všetci sme mali rados  aj 
z toho najmenšieho úspechu. Naša 
schopnos  vyu ova  ho,  však už nesta-
ila.

Ako to vyzeralo vtedy s vašou vierou?  
S manželom sme boli doma vychováva-
ní vo viere. Zavalení rôznymi staros a-
mi a rodinnými tragédiami nám akosi 
na pravidelnú návštevu kostola žia
nevychádzal as... Vieru sme nosili v 
sebe. Dobrotivý  Boh však mal na nás 
svoj spôsob. Ke  chodil Pe o s babkou 
do kostola, po návrate doma hovoril: 
„Mama, po  aj ty do kostola, aj teba 
volajú!“

Netúžil Pe ko po  rovesníkoch?  
Ako rástol, túžil by  medzi de mi. Ke
sa pustil sám do mesta, udia 
si vymýš ali na ho rôzne zlomyse nosti.

o bolo s Petrom alej?
V necelých 13. rokoch bol Pe ko 
umiestnený do Ústavu sociálnej sta-
rostlivosti v Oš adnici medzi seberov-
ných. V Prievidzi v tom ase ešte po-
dobné zariadenie neexistovalo. Mysleli 
sme si, že získa vä šie komunika né 
návyky, priate ov. Brávali sme si die a
na všetky sviatky domov, pravidelne 
sme ho navštevovali. Manžel pracoval 
 i študoval a ja som tiež nastúpila do 
práce i na štúdium. Domov sa vždy te-
šil. V dospelosti ho preložili do Tvrdoší-
na. Všimli sme si, že sa chlapec akosi 
umára. Bol úplne bez života. Trápili 
sme sa my, aj syn. 

Bola to ažká krížová cesta?
Už tým, že sme Petra umiestnili do 
ústavu, za ali sme s manželom viac 
uvažova  o zobratí syna naspä , nako -
ko už bolo zriadený Ústav sociálnej 
starostlivosti aj v Prievidzi. Chýbal 

nám. Po ve eroch som sa modlievala 
a kade o nas ubovala Pánu Bohu, len 
nech sa dostane do Prievidze. Odpove
Boha v mojom srdci bola takáto: 
„Mária, iba s ubuješ, a ni  pre to nero-
bíš! Bohu sa podmienky nekladú!“  
V roku 1991, raz v sobotu sme šli 
s manželom na sv. omšu. Pristúpili sme 
ku generálnej sv. spovedi. A na druhý 
de  zazvonil telefón a spýtali sa ma 
z ústavu z Prievidze: „Pani Buchcáro-
vá, máte ešte záujem o umiestnenie 
vášho syna Petra v našom prievidzskom 
sociálnom zariadení?“ Boh ma predsa 
vypo ul! Hne  v pondelok sme cesto-
vali pre syna a vzali ho domov. Forma-
lity a lekárske vyšetrenia sme v aka 
Bohu zvládli za týžde  a Pe ko nastúpil 
21.10.1991 do Centra sociálnej pomoci 
Domino v Prievidzi, kde aj v aka obe-
tavým pracovníkom tohto zariadenia 
akoby syn ožil. Jeho zdravotný stav sa 
zo d a na de  za al zlepšova . Odvte-
dy všetko, o s úbim Pánu Bohu, sna-
žím sa  aj dodrža  a slúži  Mu s láskou.  
V Prievidzskom Domine, sa mu osobit-



ne za ali venova . Sme Bohu nesmier-
ne v a ní za všetkých, ktorí sa venujú 
postihnutým de om.  Na žiadnych leká-
rov sa nehneváme, odpustili sme kaž-
dému. Ve  mnohí lekári  a aj zdravot-
né sestri ky urobili to, o mohli. Iba 
samotný Nebeský Otec vie všetko. Te-
raz syn dochádza do Domina denne. Je 
samostatný.  

Kedy pristúpil k prvému sv. prijíma-
niu?
Pán dekan Mons. Ján Bednár navštívil 
našu rodinu. Všetko si dopodrobna zis-
til a uznal, že Peter je schopný prija
Pána Ježiša i pristúpi  k sv. spovedi. 
Na spove  chodieva k pánu dekanovi, 
ob úbil si ho, lebo rozumie i jeho re i. 
K prvému sv. prijímaniu pristúpil v 30. 
rokoch. Ke  prijme Pána Ježiša, je 
celý prežiarený rados ou.

Urobí nie o Petrovi ve kú rados ?
Napríklad na Vianoce sa neteší na žia-
den dar ek, ale prežíva narodenie Pá-
na Ježiša ako dar. A stále si spieva. 
Ke  za ína pôstne obdobie, vtedy spie-
va: „Ach po te kres ania“. Raz na Ve -
ký piatok, ke  k az s asistenciou pre-
nášal Sviatos  Oltárnu do Božieho hro-
bu, Pe o si k akol ako ostatní, no 
sám kolena ky sprevádzal Sviatos  až 

k Božiemu hrobu. V láske k Bohu nemá 
zábrany. Je radostný, ke  vidí svojho 
synovca Petra miništrova . Doslova nad 
ním drží doh ad. Prejaví sa tak, ako to 
vnútorne cíti. My  popri viere používa-
me aj rozum... On iba srdce! Je rád, 
že znamená pre otca ve mi ve a. Je 
š astný, ke  sa spolo ne tešíme so 
všetkými de mi, rodinami a siedmimi 
vnú atami pri stretnutí. Aj ke  sa 
s nami život nemaznal, so všetkými 
de mi sa  stretávame sa u nás doma. 
Pe ove výroky vnesú do života rados .
Je to ve ké die a v Božom náru í. Ke
po úva sv. omšu cez rádio Lumen, pre-
žíva ju sústredene ako v kostole. 
V nede u absolvuje všetky dopolud aj-
šie sv. omše. Jeho vrúcne zopnutie rúk 
je sná  odprosením za celý náš život. 
Cez synovo postihnutie, ktoré sme sa 
nau ili prija , nás Boh ve mi požehná-
va.

Prajeme všetkým rodi om, zvláš  tým, 
ktorí sa starajú o postihnuté deti, 
ochranu Panny Márie, ve kú silu Ducha 
Svätého pri nesení kríža a rados
i nádej zo Vzkrieseného Krista. Ve  ich 
aká bohatá odmena v nebi.  

Za rozhovor akuje Anka G.V. 
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S.M. Gerarda
Pavlína Šmídová, FDC 

* 19. január 1920   Necpaly Prievidza 
† 8. jún 1994      Rúba

S.M. Gerarda, krstným menom Pavlína, 
pochádzala z Necpál. Mala zbožných 
a pracovitých rodi ov. Vychovali 6 de-
tí, z toho 3 chlapcov a 3 diev atá.  
Z chlapcov sa Michal stal k azom a dve 
z diev at reho nými sestrami – Dcérami 
Božskej Lásky. Antónia dostala reho né
meno S. M. Klementína a Pavlína mala 
meno S. M. Gerarda. 

Ur ite k vo be ich životného povolania 
bol as, ktorý prežili na základnej 
diev enskej škole v Prievidzi,  v ktorej 
vyu ovali naše sestry. Dobrý príklad 
mohol naozaj podnieti  v mnohých 
žia kach reho né povolanie. 

Obe sestry vstúpili do našej kongregá-
cie v Trnave. V roku 1943 prevzali naše 
sestry v Michalovciach Okresný detský 
domov. S. M. Gerarda sa starala 
v kuchyni o všetkých zamestnancov 
a aj o všetky deti v škôlke. Neskôr bola 
preložená do Ve kých Levár a odtia  do 
Smoleníc, kde ju zastihol ažký rok 
1950, kedy boli reho níci prenasledova-
ní štátnym režimom. Sestry boli sústre-
dené v Ivanke pri Nitre. Po roku sa do-
stali do iech, kde pracovali v textilnej 
továrni. Sr. Gerarda tu vykonávala až-
kú prácu, kde opravovala  ihly do stro-
jov na spracovanie konope a anu.

Neskôr odišla so skupinou sestier do 
charitného domu v Bílej Vode. Ke že
bola technicky zru ná, opravovala ses-
trám aj z iných rehô  šijacie stroje. 

Pri jesennej obera ke ovocia  neš ast-
ne spadla a poškodila si chrbticu. Po 
tomto úraze už nemohla chodi  a 34 
rokov bola nemobilná na vozí ku. Pod-
stúpila dlhodobé lie enie v nemocnici 
v Olomouci. I napriek svojej chorobe 
bola stále inná. Celých 34 rokov zho-
tovovala neuverite né množstvo (na 
tisíce) ružencov pre udí.

V roku 1972 bola prevezená na Sloven-
sko do charitného domu v Rúbani. Žila 
ve mi skromne, jednoducho, trpezlivo 
a zbožne. Mala živý záujem o všetko. 
Boh ju obdaril bystrým umom a dobrým 
psychologickým postrehom. Vedela 
odhadnú udí i mnohé situácie. 

Prosila Pannu Máriu, aby si ju prišla 
vzia  až vtedy, ke  upotrebí všetok 
ružencový materiál, ktorý mala 
v zásobe. Skuto ne sa tak aj stalo! Po-
sledný prídel jej ru ne robených ru-
žencov (50 ks) dostali sestry na sviatok 
Najsvätejšej Trojice. 

Už od apríla ju opúš ali sily. Len 
s ve kou námahou vykonávala všetky 
potrebné úkony. Asi mesiac trpela pri 
plnom vedomí. Sestry ju asto navšte-
vovali a modlili sa pri nej. Svojou dlho-
ro nou chorobou bola ve kým požehna-
ním.

Zomrela v ase deviatnika pred sviat-
kom Božského Srdca a pochovaná bola 
v sobotu – vo sviato ný de  Nepoškvr-
neného Srdca Panny Márie. Panna Má-
ria ich „vzájomnú zmluvu“ – dodržala. 
Nech odpo íva v pokoji! 

S. M. Timotea Šebe ová, FDC 

Jubileum Kongregácie Dcér Božskej Lásky  
v Prievidzi 1908 - 2008 
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Tichá noc a Ve ká noc, dva hrani né body v dejinách udstva, 
v dejinách izraelského národa a v dejinách každého loveka. 
Je to náhoda, že najvä šie udalosti nášho života sa udiali 
v noci? 

lovek spí, odpo íva, obnovuje svoje sily do nového 
d a. Ale Boh pracuje, koná, a to s takou intenzitou, 
o ktorej spiaci lovek netuší ani vo sne. Lebo keby 
vedel, že práve v danú noc sa rozhoduje o jeho živo-
te, keby lovek poznal, o mu Boh, Ježiš Kristus, 
v osudnú Ve kú noc odvaleným kame om otvoril, 
nespal by.
Tak ako sa pripravujeme na svadbu, ako o akávame 
rados  a splnenie všetkých nádejí na š astie po boku 
loveka, ktorého milujeme, tak by sme sa pripravo-

vali a tešili na Ve kú noc, keby sme v našom srdci 
spoznali jej skuto nú hodnotu. Tma a svetlo, hriech 
a vykúpenie, svet a ...Ježiš. 
Žijeme vo svete, ktorý je pustý a tmavý, a hoci 
v om nevládnu zbrane namierené na udí, zabíjame 
sa navzájom chladom svojich s dc. Vládne v nás tma, 
chaos, nepokoj i nenávis . Ale Boh do tejto noci nášho života zasvietil. Zapálil 
ve né svetlo, ktorého žiara bude pri ahova udí pokorných. Zm tvychvstanie 
Pána. Kto ho spoznal a kto ho pochopil? udia istého srdca. 

Odkia  prišlo a kto ho priniesol? A pre o je také zvláštne? Jedni ho majú ve a
a iní zase málo. Žeby prišlo z nekone na? Alebo to ve ké š astie má každý z nás 
vo svojom vnútri, a je potrebné len ho odhali ?
Ve  pre každého toto slovo znamená nie o iné. Pre niekoho je š astím zdravie, 
pre iného dobrá práca, pekné veci, dobré výsledky v škole, i dobrí priatelia. 
Pre iného je š astím, ke  má pohromade celú rodinu a ke  sa v nej všetci le-
novia majú radi. Preto asi treba h ada  š astie vo svojom živote, okolo seba 
i v sebe. Len musíme chcie  a veri  tomu. 
Možno náhle objavíme, že sme š astní, ke  pomôžeme kamarátovi v núdzi, ale-
bo ke  svieti slnko, spievajú vtáci a ni  nás nebolí. 
Ur ite to š astie nie je v tmavom vesmíre, ale je tu pri nás a pre nás. Ve o
tak pomôc  bratovi s úlohami, pani u ite ke s pomôckami na hodinu, alebo bab-
ke s nákupom? Potom naozaj uvidíme š astie. Verte mi, skúsila som to na vlast-
nej koži. 

Paula Struha ková, 6.B  

Možno je Ve ká noc obnovou našich vz ahov s Bohom a s u mi. Potom sa na-
ozaj zmení noc na de  a smútok na š astie. 

pripravila  E. Blašková  

Dielo noci 

Š astie



Piaristi

3/08 

9

V dnešnej dobe je moralizovanie ve mi moderné. „Táto doba je zlá“ hovoria u-
dia starší, ale nájde sa aj mnoho mladých, ktorí sú nespokojní s tým, ako a kde 
žijú. A pritom sa vä šina z nich ani nezamyslí nad tým, PRE O je to tak. Svoju 
nedobrú situáciu berú ako fakt, ob as na u ponadávajú, povedia, ako bolo vo a-
kedy dobre. A viac ni ? Upadávajú do seba útosti a nazvala by som ho nevedo-
mým egoizmom. Ja sa mám zle, ja som chorý … V tomto stave nezostáva miesto 
na myslenie na ostatných. A pritom, kohoko vek by ste sa spýtali, i je dobré 
pomáha  tým najchudobnejším, všetci by odpovedali, že áno. Naozaj, ke  sme 
so spolužia kou robili takú malú anketu pred kostolom, drvivá vä šina z udí od-
povedala kladne. Hne  nato sme sa však opýtali, komu títo udia naposledy po-
mohli. Ochota odpoveda  sa nápadne vytratila a odpove ou bolo aj „A o vás do 
toho?“. Nebola to prvá ani posledná anketa, ktorú sme robili, ale mala asi naj-
menej uspokojivé výsledky. Preto si hne  po do ítaní tohto lánku položme 
otázku: „Kedy som ja naposledy pomohol?“ A ak zistíte, že vás ni  nenapadá, 
skúste to rýchlo napravi . A odmenou vám bude pocit, že nie ste ako vä šina 
seba útostivých egoistov. 

M.T.

Robi  dobro alebo pre o pomáha

Rok 2007 v Klube priate ov misií 
Prievidzskí nadšenci pre misie 
a podporovatelia misijných diel sa aj 
v roku 2007 schádzali na pravidelných 
mesa ných stretnutiach. o bolo ich 
nápl ou?
Tak ako v predošlých rokoch, modlitba-
mi, finan nými prostriedkami, ale aj 
darmi zaslanými prostredníctvom balí-
kov sme podporili viacero misijných 
diel. V rámci klubu máme 3 misijné 
ruže (Misijný ruženec) modliace sa na 
úmysel misií. lenovia klubu a alší 
štedrí priaznivci misií prispeli na misie 
a misijno-evanjeliza né projekty 
v uplynulom roku sumou 16.070,- Sk. 
Konkrétne: Štúdio LUX a TV NOE, Rádio 
LUMEN, Pápežské misijné diela – ústre-
die v Bratislave, „Nádej pre Rwan-
du“ (projekt zabezpe ujú pallotíni 
z Hronského Be adika), saleziánske 
misijné diela, „Misia India“ (jezuitská 
misia v Manvi), Pápežské misijné diela 
Košickej arcidiecézy – p. Štefan Kondis, 
Charita sv. Vincenta v Prievidzi. 
V balíkoch sme poslali cca 24 kg vec-
ných darov pre misie p. Štefanovi Kon-

disovi (rozosiela ich pod a potreby ad-
resne do 15-20 krajín sveta). 
Pri príležitosti Misijnej nedele sme pri-
vítali v našej farnosti p. Ladislava Šulí-
ka SJ, ktorý predstavil projekt „Misia 
India“. V auguste by mala do mesta 
Manvi v juhoindickej provincii Karnata-
ka vycestova  skupina mladých mužov 
– dobrovo níkov zo Slovenska a iech. 
Títo sa budú aktívne podie a  na dobu-
dovaní internátu pre miestne deti 
a u i  ich základom anglického jazyka. 
Dalits – „nedotknute ní“ (sú as  indic-
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kého kastovníckeho systému) nemajú 
totiž právo na mnohé základné veci 
v indickej spolo nosti, asto ani na 
základné vzdelanie. Bez vzdelania nie 
je možné zlepši  životné podmienky. 
So situáciou v tejto oblasti Indie sa 
oboznámili prostredníctvom videopro-
jekcie aj naši birmovanci a deti po as
detskej sv. omše. 
Stretnutia priate ov misií sa konajú 
v kláštore sestri iek mariánok na Nám. 
Slobody v Prievidzi, zvy ajne prvý uto-
rok v mesiaci od 17.15 hod (po sv. omši 
vo Farskom kostole o 16.30 hod).  

V roku 2008 sa stretneme v termínoch: 
04.03., 01.04., 06.05.,  
03.06., 01.07., 05.08.,  
02.09., 07.10., 04.11. a 02.12. 
Prí te podpori  misie a rozšíri  rady 
priaznivcov misií, ste srde ne vítaní! 

o možno darova  na misie? 
- ružence, medailónky 
- sv. obrázky, detské, náboženské, 
kvetinové poh adnice – všetko na zad-
nej strane isté 
- ceruzky, perá, pastelky, zošity 
- farebné nite, bavlnky, vlnu,  plátno, 
panamu, ihly, gombíky 
- zubné pasty a kefky, mydlá, šampó-
ny, masážne gély, krém indulonu, alpu 
- svie ky, nepoškodené použité pošto-
vé známky, dioptrické okuliare 
- výbavy pre kojencov + f aše, sladkos-
ti, sunar, plyšové hra ky
- cestoviny, konzervy 
- lieky – len z vo ného predaja, dlhodo-
bej expirácie, napr.: Acylpyrin, Para-
len, Endiaron, Ibuprofen, Paracetamol, 
Vitamíny A, B, C 
- vatu, obväzy, leukoplast, injek né
strieka ky (všetko sterilné, ešte nepo-
užité)
- finan nú pomoc 

Okrem toho môžete obetova  pre Vás 
už nepotrebné: drobné z dovolenky, 

staré mince a bankovky, medaily 
a vyznamenania. 

Všetky uvedené dary môžete odovzda
na stretnutiach Klubu priate ov misií 
v uvedených termínoch – isté
a nepoškodené 

Zber plastových vrchnákov z PET-
fliaš, istiacich prostriedkov a pod. 
skon il v januári 2008. Na zberné 
miesto – CV  Strom pri Kostole Dobré-
ho pastiera vo farnosti Žilina – Solinky 
sme za pomoci našich viacerých obeta-
vých farníkov odviezli a odovzdali pár 
desiatok vriec plastových uzáverov. 
Tento kvalitný plast sa po recyklácii 
používa na výrobu sú iastok do áut. 
Vý ažok zo zberu vrchnákov použilo 
Misijné spolo enstvo Rodina Panny Má-
rie na výstavbu pastora ného centra 
pre rómske rodiny v Uzovskej Panici – 
Ve kom Blhu. Od vyhlásenia zberu 
v Katolíckych novinách v septembri 
2005 sa ich za rok a pol – do marca 
2007 vyzbieralo 15 ton. 

V tomto roku našu farnos  opä  oživia 
misie. V ase od 18. do 26. októbra nás 
navštívia a obohatia svojimi príhovormi 
na tému „Blahoslavenstvá“  pátri re-
demptoristi z Bratislavy. Je dobré spo-
menú  si v modlitbách aj na tento 
úmysel, aby tento misijný týžde  pri-
niesol nášmu mestu ve a milostí. 

Sv. Otec nám pripomína: „Láska je 
dušou misie. Ak nie je misia usmer o-
vaná láskou, ak nepramení z h bok Bo-
žej lásky, môže sa sta  iba spolo en-
skou a udomilnou innos ou. Láska, 
s akou Boh miluje každého loveka, je 
srdcom skúsenosti a ohlasovania Evan-
jelia. Kto ho prijme, sám sa potom 
stane jeho svedkom. 

Angelika Pažická 
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Ticho je domovom slova. Ticho dáva 
slovu moc a plodnos . Môžeme dokon-
ca poveda , že slová majú za úlohu 
odhali  tajomstvo ticha, z ktorého vy-
chádzajú. Ak má slovo prináša  ovocie, 
musí vychádza  zo sveta budúceho 
a hovori  k svetu sú asnému. Otcovia 
púšte preto pokladali ticho púšte za 
prvý krok k budúcemu svetu, z ktorého 
prináša nasledovné ovocie: 
1. Ticho z nás robí pútnikov 
Otec Titoes raz povedal: „Putova  zna-
mená ovláda  svoj jazyk.“ Výraz 
„putova  znamená ml a “ vyjadruje 
presved enie otcov púšte, že ticho je 
najlepším predobrazom budúceho sve-
ta. Najbežnejším argumentom pre ti-
cho je fakt, že slová vedú k hriechu. 
Ml anie je preto cestou, ako osta  bez 
hriechu. Toto spojenie jasne vyjadruje 
aj apoštol Jakub: „Ve  všetci sa pre-
hrešujeme v mnohom. Kto sa nepre-
hrešuje slovom, je dokonalý muž, 
schopný udrža  na uzde aj celé te-
lo“ (Jak 3,2). 
Jakub nenecháva ve a priestoru na po-
chybnos , že hovori  a zárove  nehre-
ši  je ve mi ažké a že ticho je najbez-
pe nejšou cestou, ako osta  na svojej 
ceste k ve nému domovu nedotknutý 
hriechom sveta. Preto sa ticho stalo 
jedným zo základných cvi ení duchov-
ného života. Svätý Benedikt, otec kláš-
torného života Západu a patrón Euró-
py, kladie vo svojej Reguli na ticho 
ve ký dôraz. Cituje žalmistu, ktorý ho-
vorí: „Budem dáva  pozor na svoje 
správanie, aby som nezhrešil jazykom. 
K svojim ústam postavím stráž, dokia
je hriešnik predo mnou“ (Ž 39,1). Svä-
tý Benedikt svojich bratov nielenže 
pred planými re ami varuje, ale záro-
ve  im káže vyhýba  sa aj dobrým, 
svätým, pou ným slovám, lebo ako je 
napísané v Knihe prísloví: „Mnoho-
vravnos  nie je bez hriechu“ (10,19). 

Hovorenie je nebezpe né a ahko nás 
zvedie z pravej cesty. 
Hlavnou myšlienkou tohto asketického 
u enia je, že rozprávaním sa ponárame 
do záležitostí tohto sveta a je ve mi 
ažké by  ponorený do sveta bez toho, 

aby sme ním neboli ovplyvnení alebo 
poškvrnení. Otcovia púšte aj všetci tí, 
ktorí krá ali v ich š apajách, „vedeli, 
že každý rozhovor má tendenciu vzbu-
di  v nich záujem o tento svet a urobi
ich srdce vo svete viac domácim ako 
cudzincom“. 
2. Ticho v nás chráni ohe
Druhým pozitívnym významom ticha 
je, že chráni náš vnútorný ohe . Ticho 
chráni vnútorné teplo náboženského 
cítenia. Tým vnútorným teplom je ži-
vot Ducha Svätého v nás. Ticho je pre-
to duchovným cvi ením, ktoré ochra-
uje Boží ohe  v nás a udržuje ho pri 

živote.
Diadoch z Fotiky nám ponúka ve mi
konkrétny obraz: „Ke  sú dvere parné-
ho kúpe a otvorené, teplo zvnútra nimi 
rýchlo uniká. Podobne aj duša v snahe 
ve a hovori  stráca dverami slov prí-
tomnos  Boha, aj ke  všetko, o hovo-
rí, môže by  dobré. Intelektu potom 
chýbajú náležité idey a každého, koho 
stretne, zaplavuje chaosom zmätených 
myšlienok, pretože už v sebe nemá 
Ducha Svätého, ktorý pomáha odlíši
fantáziu a zmätok. Aktuálne ticho je 
potom cenné, pretože nie je ni ím 
menším ako matkou najmúdrejších 
myšlienok.“ 
Slová Diadocha sú v protiklade so sú-
asným životným štýlom, v ktorom sa 

„zdie anie“ stalo jednou z najvä ších 
ností. Nau ili sme sa veri , že 

o pocity, emócie a dokonca aj 
o vnútorné nepokoje svojej duše sa 
musíme deli  s inými. Výrazy, ako 
„ akujem, že si sa s tým so mnou po-
delil“ alebo „rád som to s tebou zdie-

Ticho 
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nu asu otvorené. A udia, ktorí si svoj 
vnútorný svet nechávajú pre seba 
a nevystavujú ho navonok, vä šinou 
vzbudzujú neistotu a sú pokladaní za 
uzavretých, nespolo enských alebo 
jednoducho zvláštnych. Ale položme si 
otázku, i naše hýrivé zdie anie sa nie 
je skôr pudové ako nostné a i na-
miesto budovania spolo enstva náš 
spolo ný život skôr neochudob uje. Po 
zdie aní sa sa asto vraciame domov 
s pocitom, že nám bolo od até nie o
cenné, alebo bolo pošliapané naše svä-
té miesto. James Hannay komentoval 
výroky otcov púšte takto: „Dverami, 
cez ktoré zlo do nás vchádza, nie sú 
naše ústa. Sú nimi naše o i a uši. Ústa 
sú iba východom. o sa nimi (otcovia 
púšte) báli vpusti ? o mohol niekto 
z ich srdca ukradnú  podobne, ako si 
zlodej vezme zo stajne ko a, ak ne-
cháme jej dvere otvorené? Nemohlo to 
by  ni  iné ako sila ich duchovného 
cítenia.“ 
Život Ducha v sebe musíme chráni .
O ohe  v nás sa musíme stara  ob-
zvláš  my, ktorí chceme sved i
v tomto svete o prítomnosti Božieho 
Ducha.
3. Ticho nás u í hovori
Tretím aspektom ticha je zjavovanie 
tajomstva budúceho sveta tým, že nás 
u í hovori . Slovo moci vychádza 
z ticha. Slovo prinášajúce ovocie je 
slovom, ktoré z ticha vychádza a vracia 
sa spä  do neho. Je slovom, ktoré nás 
upriamuje na ticho, z ktorého vyšlo, 
a vedie nás spä  k tomu tichu. Slovo, 
ktoré nie je zakorenené v tichu, je 
slabé, bezmocné a znie ako cvendžiaci 
kov a zuniaci cimbal (1 Kor 13,1). Toto 
všetko platí len vtedy, ak ticho 
z ktorého slovo vychádza, nie je prázd-
notou alebo neprítomnos ou, ale pl-
nos ou a prítomnos ou. Ak nie je ud-
ským tichom rozpakov, hanby, viny, 
ale Božím tichom, v ktorom bezpe ne 
prebýva láska. 

Tu môžeme zahliadnu  záblesk ve kého
tajomstva, na ktorom máme ú as  skr-
ze ticho a slovo, tajomstvo Božej re i.
Boh vyriekol Slovo zo svojho ve ného 
ticha a skrze Slovo stvoril a pretvoril 
svet. Na po iatku Boh vyriekol zem, 
more a oblohu. Vyriekol slnko, mesiac 
a hviezdy. Vyriekol rastliny, vtáky, ry-
by, divé a domáce zvieratá. Nakoniec 
vyriekol muža a ženu. Potom, v plnosti 
asu sa Božie Slovo, skrze ktoré bolo 

všetko stvorené, stalo telom a tým, 
ktorí veria, dalo moc sta  sa Božími 
de mi. Božie slovo v tom všetkom Bo-
žie ticho neruší, ale skôr odha uje jeho 
nezmerate né bohatstvo. Mnísi chceli 
ma  odchodom na egyptskú púš  ú as
na  Božom t i chu .  Hovo ren ím 
o potrebách svojich blížnych z h bky
tohto ticha chceli ma  ú as  na stvori-
te skej a pretvárajúcej moci Božieho 
slova. Slová môžu vytvori  spolo en-
stvo a teda nový život iba vtedy, ke
sa vtelia do ticha, z ktorého vyšli. Ke
sa nimi pokúšame zmocni  sa iných, 
obhajova  seba alebo úto i  na iných, 
naše slová nevychádzajú z ticha. Ale 
ke  slová prinášajú uzdravenie 
a obnovujú ticho, z ktorého vyšli, sta í
ich málo: môžeme poveda  ve a bez 
toho, aby sme ve a hovorili. 
Ticho je teda tajomstvom budúceho 
sveta. Robí z nás pútnikov a chráni nás 
pred ponorením sa do starostí tohto 
sveta. Ochra uje ohe  Ducha Svätého, 
ktorý v nás prebýva. Umož uje nám 
vyslovi  slová, ktoré majú ú as  na 
stvorite skej a pretvárajúcej moci sa-
motného Božieho slova. 

Prebraté z knihy  
Henri J. M. Nouwen: Cesta srdca,
vydali Redemptoristi vo vydavate stve 
Slovo medzi nami 

pripravila M. Fritzová 
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Upršaná sobota 2.2.2008. Pre vä šinu 
z nás ni ím zaujímavá, ale pre miniš-
trantov z celého dekanátu a hlavne pre 
nás z mesta ve mi výnimo ná. Kone ne 
uplynul rok od prvého dekanátneho 
miništrantského turnaja, ktorý sa konal 
u nás v telocvi ni ZSŠ stavebnej. 

Tento raz sa turnaj konal v Handlovej 
v telocvi ni strednej školy. Odchádzali 
sme ráno už o 8:00 hodine z fary. 
V sobotu vstáva  zav as rána, to bol 
šok hlavne pre nás starších. Išli sme 
s nadšením, že musíme jednozna ne 
v yh r a  a  o bhá j i  p r ven s t vo 
z vedomosti, vyhra  znova putovný 
pohár a nesmieme už spravi  chybu vo 
finále ako minule. Pred rokom nám 
spred nosa ukradli prvenstvo vo futbale 
naši susedia Piaristi. Chtiac-nechtiac, 
museli sme prinies o najviac pohárov 
spä  domov do kaplánovej vitrínky na 
fare.

Prišli sme hodnú chví u pred za atím 
svätej omše, ktorá sa konala kostole 
sv. Kataríny v Handlovej a zárove  aj 
otvárala za iatok nášho dekanátneho 
turnaja. Rozhodli sme sa teda, že aj od 
nás pôjde par vyvolencov miništrova
pri svätej omši, ktorej za iatok bol 
o 9:00 hodine. Sv. omšu celebroval 
brat nášho pána kaplána Daniela  Mgr. 
Bra o Markovi . Na závere omše nám 
poprial ve a š astia, nech lepší zví azí.

Presunuli sme sa teda od kostola do 
školy, kde sme vylosovali skupiny naj-
prv mladších miništrantov neskôr aj 
starších. Mladší boli v jednej skupine 
a boli tam naši chlapci z Prievidze-
mesta, Prievidze-Zapotô iek, Prievidze 
Piaristov a Handlovej. Mladší miniš-
tranti z Prievidze-mesta hrali v tejto 
zostave: v bráne Marek Miki  a hrá i
Damián a Jozef Bugošovci, Simon Tho-

may, Matej Koštialik, Andrej Bahurin-
ský a Martin Selecký. Naši chlapci bojo-
vali ve mi dobre, ale mali smolu 
v zakon ení a triafali asto konštrukciu 
brány alebo mimo brány. Nakoniec sa 
umiestnili na krásnom tre om mieste. 
Teda v skupine mladších miništrantov 
vyzerala kone na tabu ka nasledovne: 

1. Handlová  
2. Prievidza Piaristi  
3. Prievidza-mesto 
4. Prievidza-Zapotô ky

Starší miništranti boli rozdelení do 
dvoch skupín. V skupine A boli Piaristi, 
Ve ká Lehôtka a Chrenovec-Brusno. 
Bola to vyrovnaná skupina v ktorej mali 
navrch naši susedia Piaristi. Tí aj vy-
hrali skupinu A. Druhá bola Ve ká Le-
hôtka a tretie miesto obsadili chlapci 
z Chrenovca Brusna.  

Skupina B v nej sme boli my - miniš-
tranti z Prievidze-mesta, domáci Han-
dlov ania a Prievidza-Zapotô ky. Od 
minulého roka sa ve mi zlepšila predo-
všetkým Handlová. Naše mužstvo sa 
skladalo z brankára Petra Bušíka 
a hrá ov Antona Pytela, Lukáša Nová-
ka, Juraja Nedeliaka, Igora Gašparovi-
a, Petra Bátoru a Matúša Mokrého. 

Táto skupina bola ve mi ažká a boli 
sme radi, že sme nesklamali ambície 

Dekanátny miništrantský turnaj 
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pána kaplána. Prvý zápas sme hrali 
s Handlovou s ktorou sme vyhrali len 
tesne 4:3. Po menšej prestávke sme 
hrali druhý zápas proti našim blízkym 
susedom zo Zapotô iek. S nimi sme 
vyhrali najtesnejším výsledkom 1:0. 
Vyhrali sme skupinu B a automaticky 
sme postúpili do vytúženého finále. Na 
druhom mieste v našej skupine sa 
umiestnili Zapotô ky a na tre om mies-
te domáca Handlová.

Vo finále sme sa stretli s obávanými 
súpermi Piaristami. Rozrušení sme o a-
kávali, ako sa to ve ké finále skon í. Aj 
vlani sme totiž v podobnom zápase 
zakopli a druhýkrát sa to už nemohlo 
sta . A ani sa nestalo, nakoniec sme 
famózne vyhrali 3:0. Zápas bol namá-
havý a na konci nám veru chýbali sily. 
Hlavné však bolo, že sme nesklamali. 
Celý zápas sme ur ovali tempo hry  
a s peknými prihrávkami sme strelili 
dva krásne góly, jeden z vybojovanej 
penalty. O tretie a štvrté miesto bojo-
vali naši susedia Zapotô kári s Ve kou 
Lehôtkou s ktorou vyhrali. Prievidžania 
boli spokojní - prvé tri zo šiestich 
miest boli obsadené našim mestom. 
Kone né umiestnenie všetkých druž-
stiev starších miništrantov: 

1. Prievidza-mesto 
2. Prievidza Piaristi 
3. Prievidza-Zapotô ky
4. Ve ká Lehôtka  
5. Handlová  
6. Chrenovec Brusno.  

Po futbalovom turnaji sme sa presunuli 
do malej jedálne, kde sme sa najedli. 
Každý z ú astníkov si pochva oval 
a najedol sa dosýta. Po jedle sme pre-
šli do alšej asti turnaja, ktorou bolo 
porovnávanie vedomosti v kvíze. Boli v 
om otázky z misijných ciest sv. Pavla. 

Z každej farnosti sa vybrali traja miniš-
tranti, ktorí budú bojova  s otázkami. 

U nás to boli Peter Bušík, Ferko K azo-
vi  a Jozef Bugoš. Otázky boli rozdele-
né do kategórii pod a náro nosti. Body 
sa získavali iba za dobre zodpovedané 
otázky a ke  sú ažiaci mali problémy 
mohli využi  žolíka - posunú  otázku

alej, alebo sa spýta  ostatných miniš-
trantov z ich farnosti ktorí nesú ažili 
v kvíze.

Naši miništranti skon ili po kone nom
bodovaní na prvom mieste s najvä ším
po tom bodov. iže v kone nom zú to-
vaní bodov z futbalu a kvízu sa robilo 
celkove vyhodnotenie z celodenného 
turnaja ktorý nebol, len o futbale 
a kvíze, ale hlavne o utužení vzájom-
ných vz ahov a o vymenení svojich ve-
domosti a skúsenosti z miništrovania. 

Závere né poradie po spo ítaní všet-
kých disciplín bolo takéto: 

1. Prievidza-mesto  
2. Prievidza-Zapotô ky
3. Prievidza Piaristi  
4. Handlová  
5. Ve ká Lehôtka  
6. Chrenovec-Brusno.  

V celkovom hodnotení bol za prvé 
miesto udelený putovný pohár ktorý 
sme, už vyhrali druhýkrát po sebe. Za 
ostatne miesta dostali miništranti dip-
lomy. Vo futbale bol ude ovaný pohár 
za prvé tri miesta. 

Ceny boli ve mi lákavé a bolo o o
hra . Preto by sme sa chceli všetci  
ú astníci tohto druhého ro níka deka-
nátneho miništrantského turnaja po a-
kova  sponzorovi - pánovi dekanovi 
Mons. Jánovi Bednárovi a  usporiadate-
om - kaplánom bratom Danielovi  
a Bra ovi Markovi ovcom. Ve mi pekne 
vám akujeme a tešíme sa na alší 
ro ník turnaja.  

Matúš Mokrý 



Zo života svätých 
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Utrpenie, boles , smr , život. Sú to 
slová, ktoré sklo ujeme v ústach naj-
mä po as Ve kej noci. No lekárov spre-
vádzajú po celý život. „Všetci zakusu-
jú,“ ako píše vo svojej knihe Za nami 
je len Boh chirurg Hans Killian,
„nadvládu ve kého Nevidite ného: ne-
plodnos  všetkého úsilia, ke  povie 
nie životu chorého, a rados , ke  na-
priek rozumu a vede sa udeje zázrak 
uzdravenia – zážitok, ktorý nás robí 
rovnako pokornými ako š astnými.“
Takéto chvíle vo svojom živote zakuso-
val i svätý Richard Pampuri. Bol totiž 
lekárom.
Richard sa narodil 2.augusta 1897 
v talianskej dedine Trivolzio ako desia-
ty z jedenástich detí. Hne  na druhý 
de  po narodení bol pokrstený 
v miestnom kostole menami Ervín Filip. 
Ako trojro nému mu zomrela matka 
a ako jedenás ro ný stratil i otca. Siro-
ty sa ujali matkine sestry. 
Ervín študoval  na gymnáziu v Pávii. Tu 

sa potom prihlásil i na fakultu medicí-
ny, ktorú skon il s vyznamenaním.  
Po as prvej svetovej vojny slúžil ako 
seržant a neskôr dôstojník v zdravot-
níckom oddiele. Nejaký as pomáhal vo 
vojenských nemocniciach a potom si 
našiel miesto ako všeobecný lekár 
v Morimonde ne aleko Milána. 
Už ako mladý študent vstúpil Ervín do 
Spolo nosti sv. Vincenta de Paul a stal 
sa i lenom Tretieho rádu sv. Františ-
ka. V meste, kde pôsobil, sa oskoro 
stal známym nielen ako obetavý lekár, 
ale aj horlivý laik. „Modli sa,“ písal 
v tomto období svojej sestre, „aby mi 
pýcha, egoizmus alebo akáko vek iná 
zlá váše  nebránila neustále vidie
v mojich chorých trpiaceho Ježiša, Je-
ho ošetrova  a potešova . Pokia  táto 
myšlienka vo mne žije, bude pre m a
prax môjho povolania pekná 
a plodná.“ 
Ervín slúžil chorým d om i nocou. Na-
vštevoval ich nezávisle od toho, ako 

aleko bývali. Od chudobných nikdy 
nebral peniaze, dával im lieky, jedlo i
oble enie – pod a toho, o potrebovali.  
V roku 1927 vstúpil do nemocni nej
rehole Milosrdných bratov, ktorú zalo-
žil sv. Ján z Boha. Prijal reho né meno 
Richard a po zložení reho ných s ubov
sa stal riadite om stomatologického 
inštitútu v Brescii. Celé okolie si ho 
vážilo a matky mu zanedlho za ali pri-
náša  svoje deti nielen preto, aby ich 
lie il, ale aj aby ich požehnal. „Môj 
Bože,“ písal, „chcem ti slúži  s vy-
trvalos ou a s o najvä šou láskou: 
v mojich predstavených, v mojich spo-
lubratoch, v chorých, ktorých tak mi-
luješ. Daj mi milos  vedie  slúži  im 
tak, akoby som slúžil Tebe!“ 
Vo veku tridsa tri rokov dostal Richard 
zápal p úc, ktorý prerástol do rýchlo 

LEKÁR TELOM I DUŠOU 
Svätý Richard Pampuri 



Liturgické okienko 
9. marca - 5. Pôstná nede a

1 - Vložím do vás svojho ducha, že ožijete a dám vám odpo inú  na vlastnej 
pôde.          Ez 37, 12-14 
R - U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.    Ž 130 

2 - A tak tí, o žijú telesne, nemôžu sa pá i  Bohu.   Rim 8, 8-11 
Ev - Bol chorý istý Lazár z Betánie. Jeho sestry Mária a Marta poslali Ježišovi od-
kaz:“Pane,ten koho miluješ, je chorý.“ Ke  to Ježiš po ul, povedal:“ Táto cho-
roba nie je na smr , ale na Božiu slávu, aby ou bol oslávený Boží Syn.“ Potom 
povedal u eníkom:“ Po me znova do Júdey... náš priate  Lazár spí, ale idem ho 
zobudi .“ Ke  tam Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazár je už štyri dni v hrobe... 
Ke  Marta po ula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti a povedala mu:“ Pane, 
keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel.“ Ježiš sa opýtal:“ Kde ste ho ulo-
žili?“...Bola to jasky a uzavretá kame om. Ježiš povedal:“ Odva te kame !“ Od-
valili teda kame . Ježiš pozdvihol o i k nebu a povedal:“ Ot e, akujem ti, že si 
ma vypo ul“ ... Ke  to povedal, zvolal ve kým hlasom:“ Lazár, po  von!“ 
A m tvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a tvár obviazanú šatkou. Ježiš 
povedal:“ Porozväzujte ho a nechajte ho odís !“    Jn 11, 1-45 
16. marca - Kvetná nede a – Nede a Utrpenia Pána 

1 - Pán, Jahve, mi pomáha, preto nebudem zahanbený.  Iz 50, 4-7 
R - Bože môj, Bože môj, pre o si ma opustil?    Ž 22, 8-24 

2 - Uponížil sa, stal sa poslušným až na smr , až na smr  na kríži! Flp 2, 6-11 
Ev - „...Cho te do dediny, o je pred vami, a hne  nájdete priviazanú oslicu 
a s ou osliatko! Odviažte ich a prive te ku mne!“ Priviedli oslicu a osliatko, 
pokládli na ne svoje plášte a on si na ne sadol. Ve ké zástupy prestierali na cestu 
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postupujúcej tuberkulózy. Bol to prav-
depodobne následok zápalu pohrudni-
ce, ktorý prekonal ešte po as vojen-
skej služby. Zomrel 1. mája 1930 
v Miláne. Hne  na druhý de  po smrti 
sa za alo úsilie o jeho blahore enie. 
Richard Pampuri bol vyhlásený za bla-
hoslaveného 4. októbra 1981 pápežom 
Jánom Pavlom II.. Svätore ený bol tým 
istým pápežom 1. novembra 1989. Ján 
Pavol II. ho pri tejto príležitosti pred-
stavil nielen ako vzor pre lekárov, ale 
aj reho níkov a mládež. „Dnešnej mlá-
deži Richard Pampuri adresuje pozva-
nie do života prostredníctvom po úva-
nia Božieho slova, ve komyse né vyp -
anie Kristových požiadaviek a oddanie 

sa bratom, plné radosti a odvahy. Svo-
jim kolegom z povolania, lekárom, 
smeruje otec Richard výzvu, aby svoje 
ažké povolanie praktizovali stále 

s ve kou horlivos ou a vyp ali ju kres-

anskými a udskými ideálmi svojho 
povolania (...). Reho níkom a reho -
niciam (...) odporú a otec Richard ži
stále pod a prvotného ducha reho nej
inštitúcie, v láske k Bohu, k bratom 
a sestrám, ktorí to potrebujú.“
Svätý Richard Pampuri žil síce krátky, 
ale intenzívny život. Jeho láska 
k chorým a trpiacim sa stáva príkladom 
nielen pre lekárov, stáva sa príkladom 
pre nás všetkých, aby sme v ase ve -
kono ných sviatkov rovnako ako v ase 
všedných dní boli citliví a vnímaví na 
utrpenie tých, ktorí potrebujú našu 
potechu a pomoc. 

Životopisné údaje erpané z knihy  
. Pod ejski: So  zeme a svetlo sveta 1 

a z internetu 

Pripravila: Petra Humajová 
Obrázok: internet 



svoje plášte, iní odtínali zo stromov ratolesti a stlali ich na cestu. A zástupy vo-
lali:“ Hosanna synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! 
Hosanna na výsostiach... To je ten prorok, Ježiš z Galilejského Nazaretu!“  
          Mt 21, 1-11 
23. marca - Ve kono ná nede a Pánovho zm tvychvstania.

1 - Jemu vydávajú všetci proroci svedectvo, že pre jeho meno dosiahne odpus-
tenie hriechov každý, kto v neho verí.     Sk 10, 34a.37 
R - Toto je de  Krista Pána, radujme sa, aleluja.    Ž 118, 1-23 

2 - Myslite na to, o je hore, nie na to, o je na zemi!   Kol 3, 1-4 
Ev - ...Vtom nastalo ve ké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pri-
stúpil, odvalil kame  a sadol si na . Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely 
ako sneh... Anjel sa prihovoril ženám:“ Vy sa nebojte! Viem, že h adáte Ježiša, 
ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Po te, pozrite si mies-
to, kde ležal. A rýchlo cho te poveda  jeho u eníkom: Vstal z m tvych a ide 
pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte. H a, povedal som vám to.“ Rýchlo vyšli 
z hrobu a so strachom i s ve kou rados ou bežali to oznámi  jeho u eníkom.
          Mt 28, 1-10 
30. marca - 2. Ve kono ná nede a

1 - Všetci, o uverili, boli pospolu a všetko mali spolo né.  Sk 2, 42-47 
R - Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.  
          Ž 118, 2-24 

2 - Vás Božia moc vierou chráni pre spásu, ktorá je pripravená zjavi  sa 
v poslednom ase.        1Pt 1, 3-9 
Ev - „ Pokoj vám! Ako m a poslal Otec, aj ja posielam vás.... Príjmite Ducha 
Svätého. Komu odpustite hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú 
mu zadržané.“ Potom povedal Tomášovi:“ Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vy-
stri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebu  neveriaci, ale veriaci!“ Tomáš mu 
odpovedal:“ Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu odpovedal:“ Uveril si, pretože si ma 
videl. Blahoslavení tí, o nevideli a uverili.“    Jn 20, 19-31 

Spracovala A. Karaková 
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Dekanát Prievidza 
D a 14.februára 2008, na sviatok sv. 
Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy, 
pápežský legát Kardinál Jozef Tomko 
zverejnil dekrét podpísaný Sv. Otcom 
Benediktom XVI., ktorý sa dotýka no-
vého usporiadania rímskokatolíckych 
diecéz na Slovensku.
Na základe tohto dekrétu a postupne 
na základe vykonávacieho predpisu, 
za nú d om vyhlásenia plati  de iure  
i de facto nové skuto nosti, ktoré  
z uvedeného dekrétu vyplývajú. Zmeny 
sa týkali aj nášho prievidzského deka-
nátu - pribudla nám farnos  Lehota 
pod Vtá nikom, Podhradie a Nováky. 

Do dekanátu Prievidza patrí celkom 
devä  farností a jedna duchovná sprá-
va:

 1. Prievidza - mesto 
 2. Prievidza - Zapotô ky
 3. Prievidza - Ve ká Lehôtka 
 4. Handlová 
 5. Nováky 
 6. Lehota pod Vtá nikom 
 7. Chrenovec-Brusno 
 8. Sebedražie 
 9. Podhradie 
10. Duchovná správa Piaristi 
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Farská kronika 
od 26. januára 2008 
do 25. februára 2008 

Do farského spolo enstva sme  
Sviatos ou krstu prijali: 

Blahoželáme k prijatiu  
sviatosti manželstva: 

S kres anskou nádejou na stretnutie  
vo ve nosti sme sa rozlú ili so zomrelými: 

Šimon Kohút 
Ondrej – Samuel Zeleniansky 
Darinka Bátorová 
Kristína Malá 
Martin Mokrý 
Denis Pochyba 
Vít – Joel Leporis 
Daniel Tulík 

Dezider Kamhal, 79. r. 
Mária Hianiková, 85. r. 
Ján Ruži ka, 70. r. 
Jozef Koššo, 88. r. 
Mária Pe ážková, 72. r. 
Mária Vavrová, 81. r. 
Ján Vido, 64. r. 
Agáta Žideková, 77. r. 
Mária Námešná, 84. r. 
Anna Pipišková, 87. r. 
Imrich Buda , 56. r. 
Miroslav Chládok, 42. r. 
Cyril Gajdoš, 74. r. 
Adriána Halgašová, 34. r. 
Ing. Imrich Štov ík, 63. r. 
Anton Kyjaci, 74. r. 

JUDr. Ing. Marián Karkuš
a JUDr. Zuzana Topo ská
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Zelený
štvrtok  
20.3.

Ve ký
piatok
21.3.

Biela
sobota 
22.3.

Ve kono ná
nede a
23.3.

Ve kono ný
pondelok 

24.3.

Farský kostol
sv. Bartolomeja 

18,00
poklona  

19,15 - 21,00 

15,00
poklona 

16,15 - 21,00 

ranné chvály 
7,00

poklona  
7,20 - 18.00 

vešpery 
18,00
18,30

7,30
9,00
10,30

18,00

7,30
9,00

-

18,00

Piaristický kostol 
(kláštor)

18,30
poklona 

19,45 - 21,00 

18,30
poklona 

19,45 - 21,00 

poklona 
7,00 - 18,15 

18,30

6,45
9,30

11, 00

6,45
9,30
11,00

Mariánsky kostol 
(cintorín)

Krížová cesta 
24,00 - - 9,00 9,00

Farský kostol
sv. Terézie
z Lisieux 

18,00
poklona 

19,15 - 20,30 

Krížová cesta 
10,00

15,00
poklona 

17,00 - 20,00 

ranné chvály 
7,00

poklona 
7,30 -18,15 

18,30

8,00
10,00

vešpery 
18,00
18,30

8,00

16,30

Program bohoslužieb, poklôn a pobožnosti
po as Ve kono ných sviatkov 2008 

Po trojmesa nej duchovnej výpomoci 
v našej farnosti odišiel spä  do Banskej 
Bystrice pán kaplán Andrej Karcagi,
ktorému za obetavú službu vo farnosti 
úprimne akujeme a prajeme hojnos
Božieho požehnania v novom pôsobisku 
vo farnosti Banská Bystrica – Fon orda.
Rozlú ili sme sa s ním na svätej omši 
v piatok 22. februára 2008.  

Teraz nám otec biskup Mons. Rudolf  
Baláž poslal na duchovnú výpomoc dia-
kona Tomáša Kuníka, ktorému prajeme 
rados  zo služby v našej farnosti. Bude-
me sa s ním stretáva  cez víkendy po as 
celého letného semestra. 

-av-, Foto: Viliam Vl ko
Tomáš Kuník v avo, Andrej Karcági vpravo 

Rozlú ka s pánom kaplánom Andrejom 
a diakon Tomáš na praxi v našej farnosti 



Unavení

Oblaky dymu padajú 
na naše dni 
sme unavení, smädní 
a bezradní 

z udskej neláskavosti 
klesáme na zem 
poranení 
silou zlosti. 

Kde je opora? 
Kde je kríž? 
Tápeš v tme 
blúdiš
sám od smútku ho nevidíš. 
Zmizol? 
Nie, je v tvojej hrudi! 

E. Blašková 

Cesta do Emauz 

Ke  už niet slov 
a povedal si všetko 
o bolo treba poveda

ke  nieto pocitov 
len v srdci trpké prázdno 
a nevieš viac, o ešte da

ke  sám si zostal stá
na ažkej cesty púte 
o vedie, ani nevieš kam 

ke  chceš sa opýta
vo svojich smútkoch duše 
pre o to všetko ažké mám 

ke  Boha nikde niet 
a h adáš zmysel márne  
v d och dávnych, zašlých, minulých 
ke akáš odpove
kto dovolil, že pôjdu  
raz všetci cestou našich zosnulých 

tu vrchol bytia zrieš 
i nekrá al On s tebou  

sám krvou z lásky obmytý    
v tom Jeho odpove
na kríži Boh i lovek
sú vedno spolu pribití...  

... a boles  ustúpila  
On vraví, "Láska na kríži zví azila." 


