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Rozhovor s Martinou Grochálovou - Nová webstránka našej farnosti
Kým si po nás príde - Skutky duchovného milosrdenstva
Detský misijný klub sa stretáva už rok - Sv. Ján Kapistránsky
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Dnes na slovíčko s Martinou Grochálovou,
redaktorkou Katolíckych novín
Katolícke noviny - 160 rokov od založenia

Dnes na slovíčko

Buďme veľkorysí v modlitbe
Týmito slovami k modlitbe za kňazov nás vyzvala v jednom editoriáli
jubilujúcich Katolíckych novín ich redaktorka a vedúca vydania Martina
Grochálová. Áno, žijeme rok kňazov, ktorých nám požehnal Boh. Najstarší katolícky týždenník nás nabáda cez redaktorov nezabúdať na
podporu v modlitbe i obety za duchovenstvo.
„Katolícke noviny sú rosou mojej
duše." Takto a podobne odpovedali
tí, ktorým sme položili otázku, čo
pre nich znamená obsah článkov v
tradičných novinách moderného
kresťana. Čítajú ich naše mamy,
starí rodičia, berie ich do rúk mládež, deti. Sú povzbudením pre misionárov vo svete, i tých, ktorí odišli za prácou, štúdiom a sú roztratení ďaleko od domova. Dokonca padlo vyznanie, že spomínané
periodikum je omrvinkou slovenského chlebíka... Akoby nie, veď KN
dávajú priestor širokej oblasti mládežníckeho, spoločenského, rodinného, laického, kňazského, rehoľného i misijného života.
Na ich bohatej tvorbe sa podieľali a
podieľajú mnohí redaktori, za čo im
patrí vrúcne poďakovanie! Všetkým
bez rozdielu. Aj keď niekedy pravda
bolí... Na minuloročnom žurnalistickom seminári v Ružomberku sme sa
stretli so vzácnou usmievavou lektorkou – redaktorkou KN Martinou Grochálovou, ktorá ochotne
odpovedala na otázky pre náš farský
časopis.
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Martina má 32 rokov a pochádza
z Čadce. Vyštudovala žurnalistiku

a nemecký jazyk na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Najskôr
pôsobila ako šéfredaktorka detského
časopisu Rebrík, od roku 2003 pracuje v Katolíckych novinách.
Ako dobrovoľníčka spolupracuje už
od strednej školy s detskou organizáciou eRko a v súčasnosti je predsedníčkou koledníckej akcie Dobrá
novina. V roku 2006 preložila z angličtiny do slovenčiny knihu Liesje
približujúcu život dievčatka s rázštepom chrbtice a hydrocefalom.
Martina, môžeš nám prezradiť,
ako si ťa Boh pritiahol k novinárčeniu?
O novinársku prácu som sa akosi
podvedome zaujímala už od detstva. V škole sme robili nástenné
noviny, neskôr som ako vedúca letných táborov pripravovala s deťmi
táborový časopis. O štúdium žurnalistiky som však vážne neuvažovala.
Možno aj preto, že v tom čase nebolo ľahké dostať sa na tento odbor.
Keď však v Nitre otvorili kombináciu
žurnalistiky s jazykom, povedala
som si, že to skúsim. Hoci ma na
moje veľké prekvapenie prijali, neplánovala som sa venovať novinárskej práci, skôr ma priťahovali cu-

príloha venovaná 160. výročiu Katolíckych novín a príloha k 20. výročiu
Nežnej revolúcie. Pravdaže chystáme zaujímavé témy aj na Vianoce.

dzie jazyky. Ale Božie cesty sú nevyspytateľné. Mojím prvým pracovným miestom sa ešte počas štúdia
stal katolícky detský časopis Rebrík
a po ňom prišli Katolícke noviny.
Čo zahŕňa práca redaktorov vo
vašich novinách? Koľko času zaberie?
V redakcii sa vždy smejeme, že je
to práca, ktorá sa nikdy nekončí.
Len čo dokončíme jedno číslo, už
robíme na ďalších dvoch – je to akýsi nekončiaci sa kolobeh. V tomto
smere je práca v týždenníku náročná, lebo nie je jednoduché 52 týždňov v roku prinášať zaujímavé témy, nápady a nebyť pritom unavený. Zároveň však ide o veľmi peknú
a tvorivú prácu, pri ktorej mám
možnosť stretávať zaujímavých ľudí
nielen zo Slovenska, ale aj
z rôznych kútov sveta.
Čo nové pripravujete pre čitateľov?
Čitateľom sa okrem pravidelných 32
strán usilujeme priniesť vždy aj niečo navyše. Preto pripravujeme tematické prílohy – naposledy to bola

Určite si zažila nevšedné zážitky
pri práci redaktorky...
Ako novinárka som mala napríklad
možnosť cestovať do Mexika, Guatemaly a Salvádora v strednej Amerike, navštívila som tiež viaceré africké krajiny (Ghanu, Keňu, Sudán,
Ugandu, Egypt), no podarilo sa mi
ísť aj na Ukrajinu či do Ruska. Krásne stretnutia som však prežila aj na
Slovensku. V pamäti mám napríklad
rozhovor s herečkou Radošinského
naivného divadla Katkou Kolníkovou, ktorý bol zrejme jeden z jej
posledných, ale aj rozhovory
s obyčajnými ľuďmi, ktorí v tichosti
žijú svoj hrdinský život. No nejde
vždy len o pozitívne skúsenosti. Neraz k nám do redakcie telefonujú
čitatelia len preto, aby na nás nakričali, lebo sa im niečo nepáčilo.
Smutné je najmä to, keď niektorí
ľudia nechcú alebo nedokážu komunikovať a viesť dialóg.
Máš nejaký špeciálny odkaz pre
náš farský časopis Bartolomej a
jeho čitateľov?
K Bartolomejovi mám špeciálny
vzťah, pretože aj v Čadci je farský

Dnes na slovíčko

Aký je plán KN vplývať na vzrast
mladých v duchovnej oblasti?
Mladých oslovujeme predovšetkým
prostredníctvom rubriky Mladým.
Keďže ju pripravujú mladí ľudia,
predovšetkým náš najmladší kolega
Martin Ližičiar, veríme, že mladým
približujeme vieru príťažlivým spôsobom. Môžem prezradiť, že sa
chystajú nové súťaže i rubriky pre
mladých na celom Slovensku.
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Po prázdninách
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kostol zasvätený práve tomuto svätcovi a krátky čas sme vydávali časopis s rovnakým názvom. Čitateľom
prievidzského Bartolomeja želám
hlavne veľa odvahy zapájať sa do
aktivít farnosti a spoločne tak vy-

Za rozhovor ďakuje
Anka Galová (Vavrová)
Foto: Archív M. Grochálovej

Aj naša redakcia sa pripája k nádhernému
160. výročiu zrodu Katolíckych novín.
Želá redaktorom veľa duchovných i telesných síl
a radostnej, pokojnej spolupráce pri ich tvorbe.
Boh vám žehnaj Láskou!

Zazvonil zvonec a rozprávkových prázdnin je koniec!
Ubehli dva letné mesiace - júl
a august, ktoré sú pre nás učiteľov
a žiakov „najkratšie“ v kalendárnom
roku.
Školský rok 2009/2010 beží v plnom
prúde už mesiac. Pomaly sa oboznamujeme s novotami, ktoré nám
všetkým zainteresovaným priniesla
školská reforma. Na nový spôsob
výučby nabehlo šesť ročníkov: prvý,
druhý, piaty a šiesty na ZŠ a tiež
prvý a druhý na SŠ. Katechéti (kňaz,
rehoľník, laik) si zakúpili nové metodiky, z ktorých sa pripravujú na
vyučovanie náboženskej výchovy.
Aby bola výučba kvalitná, musia
absolvovať doplnkové vzdelávanie,
úzko spolupracovať s kňazmi vo
farnosti a pracovníkmi Diecézneho
katechetického úradu (DKÚ).
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tvárať živé farské spoločenstvo.

DKÚ pre nich pripravuje pravidelné
školenia po celý rok: katechetické
rekolekcie, metodické dni, diecézne
katechetické dni a duchovné cvičenie. Bez kvalitnej prípravy a pomoci
najväčšieho učiteľa Ježiša Krista, by
katechéti nedokázali odovzdávať

Jeho učenie svojim poslucháčom žiakom.
Aby žiaci vládali prijať a do života
aplikovať učenie Cirkvi, musia mať
pri sebe dôležitých pomocníkov svojich rodičov. Bez ich spolupráce
s katechétami ťažko bude klíčiť
a rásť všetko to, čo je do ich čistej
duše na náboženskej výchove zasadené.
Modlime sa za zodpovedných rodičov v našej farnosti i na celom svete, nech sú prvými dobrými katechétami pre svoje deti.
Vierka Mádrová

Nová stránka farnosti Prievidza – mesto
V priebehu septembra po dlhom čase príprav a poldruharočnom odkladaní bola spustená nová verzia stránky našej farnosti www.farapd.sk.
Než pobežíte naťukať túto adresu do prehliadača, poďme sa ešte spoločne pozrieť, čo nové na nej nájdeme.

Návrh dizajnu spravil Alojz Vlčko.
Podľa neho potom dizajn a súvisiace skripty vytvoril Marián Suvák,
štruktúra stránky bola navrhnutá
Markom Šimurkom a p. dekanom
Bednárom, ktorého však preložili.
Preto bolo predpokladané spustenie
v septembri 2008 odložené.
Prepracovanie obsahu do novej podoby, dotiahnutie dizajnu, vytvorenie potrebných databáz a programovanie skriptov urobil v priebehu
leta 2009 Marek Šimurka. Bannery
vytvára náš nový pán kaplán Pavel
Cerovský. V spolupráci s p. dekanom
Martinom Dadom, Milanom Kuchári-

kom, Petrom Obertom a ďalšími
spolupracovníkmi prebiehala a ešte
bude prebiehať aktualizácia niektorých starších a neaktuálnych údajov.
Všetkým, ktorí prispeli k dnešnému
výsledku, chcem týmto poďakovať.
Čo nájdete na našej stránke?
V prvom rade sú to každým týždňom
aktualizované farské oznamy. Ďalej
sa tu objavujú aj informácie
o rôznych spoločenských alebo duchovných akciách a o mládežníckych
adoráciách. Samozrejme je tu aj
rozpis
bohoslužieb
v Prievidzi
a v obdobiach pred vianočnými alebo veľkonočnými sviatkami a informácie o spovedaní a pobožnostiach
a udalostiach v priebehu sviatkov.

Aktuálne

Myšlienka prerobiť túto stránku
existovala už dávno, ale toho voľného času býva zvyčajne menej, ako
je potrebné. Viacerí ľudia dobrovoľne a zadarmo venovali svoj čas, aby
táto myšlienka mohla byť realizovaná.
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V časti Farnosť môžete nájsť texty
o histórii a súčasnosti našej farnosti,
rozsiahlu
fotogalériu
farnosti
a štatistiky farnosti. Ako zaujímavosť uvediem, že aktuálne je vo
fotogalérii do konca
októbra niekoľko stoviek fotografií z Mariánskej púte a sprievodných akcií, tieto
fotografie sú aj v kvalite dostatočnej na
výrobu
papierových
fotografií.
V časti Komunita sa
nachádzajú informácie alebo linky: Bartolomejčatá, Ružencové
bratstvo,
Kolégium
piaristov, Dcéry Bož-
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Aktuálne
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skej lásky (FDC), Nemocnica v Bojniciach a Charita sv. Vincenta, n.o..
Dôležitou časťou stránky je Farský
úrad, kde okrem kontaktu a úradných hodín nájdete aj návod na to,
ako získať možnosť prijatia jednotlivých sviatostí, resp. ako prebieha
príprava na ne. Taktiež sú tu zoznamy ľudí pôsobiacich vo Farskej pastoračnej rade, Farskej ekonomickej
rade, zoznam lektorov, mimoriadnych rozdávateľov sv. prijímania
a kostolníkov.
V časti Na čítanie nájdete hlavne
digitálnu verziu časopisu Bartolomej
od roku 2005, nové číslo je zverejňované necelý mesiac po vydaní
papierovej podoby časopisu. Ďalej
je tu možné nájsť Sv. Písmo, viaceré odborné texty (zverejnené so
súhlasom autorov), medzi katechetickými pomôckami nájdete okrem
iného aj často hľadané informácie,

ako napr. zoznam prikázaných sviatkov alebo podmienky získania odpustkov pre duše v očistci.
Pretože málokto má šancu mať prehľad o všetkom, čo sa vo farnosti
deje alebo pripravuje, je tu možnosť aj pre farníkov informovať
ostatných o pripravovaných akciách.
Jeden zo spôsobov spropagovania
akcie je poslať mail správcovi stránky na doleuvedenú adresu (príp. aj s
plagátom). Ďalší spôsob je cez formulár na stránke, pričom ale potrebujete heslo (kvôli bezpečnosti
a serióznosti obsahu) – to môžete
získať zatiaľ len osobne od správcu
stránky alebo od kňazov vo farnosti.
Akékoľvek pripomienky, nápady na
zlepšenie, fotografie, materiály na
doplnenie stránky taktiež prosíme
posielať správcovi stránky na email
webmaster@farapd.sk.
-ms-

Kým si po nás príde
recenzia
Spoločenstvo mládeže, ktorá sa stretáva
na fare v sobotu večer po svätej omši, sa
už na niekoľkých stretnutiach venuje filmu s názvom Kým si po nás príde. Je to
zaujímavý príbeh, ktorý nechá v človeku
zaujímavý pocit a chuť sa porozprávať.
Okrem toho je prešpikovaný „hláškami“
na ktoré sa nezabúda. Čas na zamyslenie
aj dobrá zábava.
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Ľudský život sa začína narodením, avšak
nikto nevie, kedy skončí. Koniec môže byť
veľmi rýchly, náhly, nečakaný. Jeho predzvesťou môže byť napríklad choroba. Málokto však chce vedieť presný čas, kedy sa
poberie do večnosti. Automechanik Carter

Chambers a finančný magnát
Edward Cole nemajú na výber.
Stretnú sa v jednej nemocničnej izbe s veľmi podobnou diagnózou. Rakovina. Čas svojho
odchodu už vedia, ostáva im
maximálne rok života.

Edward je boháč, slobodný a neviazaný, sebecký. Zhodou okolností
vlastní aj nemocnicu, v ktorej sa
liečia. Ponúkne kopu peňazí na to,
aby mohli vyraziť do sveta a splniť
si sny. Carter je jeho úplný protiklad. Dodržiava morálne zásady
a má veľkú rodinu. Poctivo si zarába
na živobytie ako automechanik a
veľmi ťažko žene vysvetľuje, že odchádza skočiť s padákom či navštíviť Himaláje.
Dva rozličné postoje k životu sa
miesia do jedného príbehu. Aj na-

priek odlišnostiam medzi Carterom
a Edwardom vzniká veľmi pekné
a silné priateľstvo. Je krásne sledovať ako spoločne strávené chvíle
môžu človeka úplne zmeniť.

Recenzia

Carter ešte pred oznámením
diagnózy napíše krátky zoznam
nesplnených prianí, ktoré by chcel
splniť než zomrie. Keď sa dozvedá
o svojom osude, pokrčí ho a zahodí.
Ráno sa ale dostane do rúk Edwardovi, ktorý naň dopíše pár pôžitkov
a trvá na tom, že sa vydajú do sveta
tieto priania zrealizovať. Vyrážajú
na cestu okolo sveta, aby zažili kopec bláznivých zážitkov. Okrem záberov známych miest sveta je súčasťou filmu filozofická konverzácia
hlavných hrdinov. Nechýba vtip
a humorné dialógy.
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V hlavných úlohách príbehu o tom,
že nikdy nie je neskoro začať žiť
naplno, uvidíte dvoch držiteľov Oscara - Jacka Nicholsona a Morgana
Freemana. Určite odporúčam všetkým tým, ktorí to nestihli na stretku
mládeže na fare, aby si tento film
o nádeji, priateľstve a zmysle života
pozreli.
Kým si po nás príde
The Bucket List
USA, 2007, 97 min.
Réžia: Rob Reiner. Scenár: Justin
Zackham. Kamera: John Schwartzman. Strih: Robert Leighton. Hudba: Marc Shaiman. Hrajú: Jack Nicholson, Morgan Freeman, Sean Hayes, Beverly Todd, Rob Morrow, Alfonso Freeman, Rowena King.
Text: Alojz Vlčko, Foto: internet

TIP: vytvorte si svoj „Bucket list“ na Facebooku.
Ak ste film už videli a patríte k používateľom sociálnej siete Facebook,
odporúčam vám vytvoriť si vlastný zoznam vecí, ktoré by ste chceli stihnúť
skôr, než „natiahnete bačkory“.
Stačí si aplikáciu vyhľadať a pridať. Priamy odkaz nájdete aj na
stránke o filme
thebucketlist.warnerbros.com.
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Skutky duchovného milosrdenstva
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Skutky duchovného milosrdenstva

Nedávno som listoval v modlitebnej knižke, kde som objavil sedem odrážok s nadpisom Skutky duchovného milosrdenstva. Určite som sa v
minulosti počas hodín náboženstva s touto témou stretol. Avšak zabudol
som a vlastne zvyčajne vôbec nemyslel na to, ako môžem byť blížnym
prostredníctvom týchto skutkov nápomocný.

8

Keďže najmä štvrtý uvedený skutok
(zarmútených tešiť) ma motivoval
ku konkrétnej aktivite a naplnil ma
dobrým pocitom práve v tom čase,
rozhodol som sa na pokračovanie
pripraviť pár príspevkov o týchto
skutkoch. Isto nebude pre čitateľov
na škodu pripomenúť si ich.
„Buďte milosrdní,
ako je milosrdný váš Otec!“
Lk 6, 36
Medzi všetkými skutkami úcty a lásky k človeku vynikajú skutky milosrdenstva. Sú to také skutky dobročinnej lásky, ktorými odstraňujeme
alebo aspoň umenšujeme materiálnu i duchovnú biedu našich blížnych. Sväté Písmo nás k nim vyzýva
na mnohých miestach: „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne“ (Lk 3, 11). Rozdajte radšej
ako almužnu všetko, čo máte, a
všetko vám bude čisté (porov. Lk
11, 44). „Ak je brat alebo sestra bez
šiat a chýba im každodenná obživa a
niekto z vás by im povedal: choďte
v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa,
a nedal by im, čo potrebujú pre telo, čo to osoží?“ (Jak 2, 15-16).
Najradikálnejšie k nim vyzýva Kristovo podobenstvo o poslednom súde
a zároveň konkretizuje aj ich podobu. (porov. Mt 25, 31-46) Prejavmi
milosrdenstva dosvedčujeme svoju
ľudskosť a šľachetnosť.

Aké sú skutky milosrdenstva? Pomôžme si Katechizmom katolíckej
cirkvi, ktorý ich rozdeľuje na skutky
duchovného milosrdenstva a na
skutky telesného milosrdenstva:
"Skutky milosrdenstva sú dobročinné
skutky, ktorými pomáhame svojmu
blížnemu v jeho telesných a duchovných potrebách. Poučovať, radiť,
potešovať, posilňovať sú skutky duchovného milosrdenstva takisto ako
odpúšťať a trpezlivo znášať. Skutky
telesného milosrdenstva sú najmä
tieto: nasýtiť hladných, ujímať sa
ľudí bez prístrešia, obliekať otrhaných, navštevovať chorých a väzňov, pochovávať mŕtvych. Dávať
almužnu chudobným je medzi týmito skutkami jedným z hlavných svedectiev bratskej lásky; je aj vykonávaním spravodlivosti, ktoré sa páči
Bohu." (KKC, 2447)

Zámerom je venovať sa na pokračovanie iba skutkom duchovného milosrdenstva. Pre prehľadnosť ich teda
uvediem tak ako ich nachádzame v
modlitebnej knižke:

V budúcom pokračovaní sa už budeme venovať konkrétnym skutkom
duchovného milosrdenstva. Ak by
ste mali konkrétne životné svedectvo o niektorom z nich a chceli by
ste sa oň s ostanými podeliť, veľmi
by ma potešilo, keby ste ho poslali
do redakcie.
Alojz Vlčko

Detský misijný klub sa stretáva už rok
Bude to práve rok, čo sme na Misijnú nedeľu usporiadali v priestoroch
TRNKY pre deti popoludnie hier. Slovom, hudbou a hrou sme im priblížili život detí vo svete. Niektoré z nich prejavili záujem o ďalšie stretávanie. Povedali sme si, že pokiaľ nás bude aspoň päť, stretneme sa aj
nabudúce.
Deti si misijný klub obľúbili
Tak sa z nedele na nedeľu začal formovať Detský misijný klub.
V pôstnom období sme sa za podpory Klubu priateľov misií zapojili do
projektu Tehlička pre Sudán. Predajom perníčkov vlastnej výroby
a každodennou modlitbou sme podporili deti v Afrike.
Pravidelné nedeľné stretnutia postupne nadobudli ustálenú štruktúru. Začínajú v kaplnke zdieľaním
a ďakovaním Pánovi za všetky dobrá. Nasleduje Korunka k Božiemu
milosrdenstvu, do ktorej vkladáme
prosby a bolesti detí celého sveta.
Pokoj získaný v modlitbe spontánne
vyústi do niekoľkých piesní. Potom
nasleduje klubový program. Hoci ho
pripravujú animátori, každý realizovateľný nápad je vítaný.
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Detský misijný klub

Skutky duchovného milosrdenstva
1. Napomínať hriešnikov
2. Poúčať nevedomých
3. Dobre radiť pochybujúcim
4. Tešiť zarmútených
5. Trpezlivo znášať krivdu
6. Odpúšťať ubližujúcim
7. Modliť sa za živých a mŕtvych

Dúfam, že dnešný úvod k tejto téme
čitateľa nevyčerpal a bol primeraným lákadlom na listovanie v ďalších číslach Bartolomeja.

Pozývame všetky deti,
ktoré by sa chceli s nami
stretávať, aby sa pridali k
Detskému misijnému klubu.
Príďte na stretnutia,
ktoré sú každú nedeľu
od 14:00 do 16:00 v Trnke.

9

Detský misijný klub

10/09

10

Krátka anketa s deťmi z Detského
misijného klubu:
Po prázdninovej prestávke 27. septembra 2009 prišlo do klubu 13 adetí. Tváre známe i neznáme, nuž sme
im na záver stretnutia položili niekoľko otázok.
Animátor: Lenka, ty si tu nová tvár.
Čo ťa sem priviedlo?
Lenka: Dozvedela som sa, že je tu
sranda, že sa tu hráte a zabávate,
tak som prišla.
Animátor: Splnili sa tvoje očakávania?
Lenka: Sú tu dobrí ľudia, ozaj sa
zabávame, budem sem chodiť.
Animátor: Majka, ty si celý rok chodila na stretnutia pravidelne, čo ti
dáva DMK?
Majka: Sme tu dobrá partia, rozprá-

vame sa o deťoch ktoré sa
nemajú tak dobre ako my,
vždy sa sem teším.
Animátor: Saška, teba som
tu už párkrát videla, ako sa
medzi nami cítiš?
Saška: Cítim sa tu veľmi
dobre, minulý rok som sem
začala chodiť na nácvik Dobrej noviny, ale chcem už
chodiť pravidelne.
Animátor: Prečo?
Saška: Lebo sa mi tu páči,
mám tu kamarátov a to, že
môžem pomôcť chudobným deťom.
Animátor: Tánička, si tu prvýkrát,
čo hovoríš na DMK?
Táňa: Je tu príma atmosféra, super
deti a animátori.
Animátor: Prídeš aj nabudúce?
Táňa: Určite!
Animátor: Igor, ty budeš tento rok
už robiť animátora. O čo sa budeš
usilovať v klube?
Igor: Aby sme popri zábave nezabúdali na náš prvoradý cieľ - pomáhať
chudobným deťom vo svete, či už
hmotne alebo modlitbou.
Animátor: Martinka, ty si bola medzi tými, ktorí dali prvý impulz na
vznik nášho klubu. Si aj animátorkou. Ako sa pozeráš na uplynulý rok?
Martinka: Bol to ťažký rok. Museli
sme sa rozhodnúť kam smerovať,
niekedy premôcť nezáujem
detí. No popri tom všetkom
sme prežili aj kopec zábavy.
Najviac nás zblížila spoločne
prežitá noc v TRNKE
a dvojdňový výlet s pánom
kaplánom.
Aké sú plány DMK?
Na začiatku neboli žiadne,
len túžba detí, opäť sa stretnúť. Naším programom je
heslo Pápežského misijného
diela detí: „ Deti pomáhajú

deťom.“ Chceme deťom vo
svete pomáhať nielen modlitbou, ale aj konkrétnou
hmotnou pomocou. Preto
v spolupráci s Klubom priateľov misií pripravujeme program na Misijnú nedeľu, 18.
októbra 2009. V tento deň
všetkých srdečne pozývame
do priestorov TRNKy, kde
deti predvedú svoju tvorivosť, rôzne hry , život detí
na rôznych kontinentoch.
Nebude chýbať diskotéka.

„Budeme spolupracovať, veď aj tu
sú už mali misionári—deti, ktoré
privádzajú k sviatostiam rodičov,
alebo kamarátov. Tento týždeň začneme bývať priamo v Bredget.
Som šťastná, lebo už päť rokov dochádzame do tejto osady. Teraz
budem mať menej možností dostať
sa k počítaču, pretože tam chýba
často aj elektrický prúd a nemáme
ani prístup na internet. Máme skupinky deti, ktoré sa pripravujú na
prijatie sviatostí a aj peknú skupinku miništrantov. Prichádzajú k nám
aj malé deti, ktoré nechodia do materskej školy, pretože tu vôbec neexistuje. Dohodneme sa a deti môžu
písať po anglicky a po taliansky i
keď predpokladám, že v angličtine
to pre vás bude jednoduchšie. Myslím na vás a veľmi sa teším na malých misionárov, nech vás Pán žehná.“
Sestra Magda

Pár čísel o biede vo svete
Globálne bohatstvo, prepojenosť
a technologické možnosti nikdy neboli väčšie. Rozdelenie týchto výdobytkov je však výnimočne nerovnomerné. Rozdiel v príjmoch v dvadsiatich najbohatších a dvadsiatich
najchudobnejších krajín sveta sa za
posledných 40 rokov zdvojnásobil.
Len pre ilustráciu niekoľko čísiel,
údajov o tom, aké je obrovské
množstvo utrpenia, biedy a prosieb
o pomoc:
• v rozvojových krajinách žije 143
miliónov sirôt
• 1 dieťa z každých 6 umiera pred
svojimi 5. narodeninami
• 1 dieťa z každých 10 umiera pred
1. rokom svojho života
• 1 z 2 dievčat vo veku základnej
školskej dochádzky nemôžu chodiť do školy
• 1 z každých 3 detí vo veku do 5
rokov trpí podvýživou, spolu 42
miliónov detí
• podľa odhadov pôsobí na celom
svete asi 300 tisíc detských vojakov
• v niektorých krajinách sú často
unášané a verbované do armády
aj osemročné deti. Zastrašova-

Detský misijný klub

Zbierka pre Albánsko
Naša zbierka poputuje do Albánska,
do osady Bregdet v blízkosti hlavného mesta Tirana, kde žijú vo veľmi
ťažkých podmienkach naši priatelia, s ktorými si budeme písať. Pripájame pozdrav rehoľnej sestry
Magdy Cerovskej:
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Piaristi
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ním, vymývaním mozgu a podávaním drog sa dajú donútiť
k veciam, ktorých by neboli
schopní ani dospelí vojaci.

projekty Pápežských misijných diel.
Klub priateľov misií (dospelých) sa
stretáva v TRNKe každý prvý utorok v mesiaci.

Modlíme sa za tieto deti a podľa
možnosti im môžeme pomôcť aj cez

Pripravila Jarka Ugróczyová
Foto: Archív DMK

„Naše srdcia nemôžu byť pokojné,
pokiaľ vidíme našich bratov a sestry trpieť
nedostatkom potravín, práce, alebo iných
základných dobier.“
Benedikt XVI.

Čo máme nové?

Začiatok školského roka u piaristov
Piaristická
spojená
škola
F.
Hanáka
v Prievidzi otvorila 3.
septembra opäť bránu
školy a slávnostnou svätou omšou
začala nový školský rok.
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Úspešne máme za sebou prvý mesiac, v ktorom sme zväčša tvorili,
plánovali, navrhovali a zoznamovali
sa s novými informáciami a podujatiami, ktoré
na nás počas roka čakajú. Spoznali sme nových
žiakov i nových učiteľov. Mnohí z nich sa postupne včleňujú do
„piaristickej
rodiny“
v zmysle hesla „Naša
škola – náš dom“, kde
má každý jeden člen
svoje dôležité miesto.
Aj touto cestou im všetkým prajeme veľa síl,
chuti a radosti z učenia,
ale tiež trpezlivosť
s nedostatkami, ktoré sú

prítomné v každom spoločenstve
ľudí, našu školu nevynímajúc.
Osobne by som chcela u nás privítať
a pozdraviť novú pani učiteľku náboženstva - sestričku Veroniku, ktorá svojím úsmevom a radosťou očarila mnohých od prvého dňa svojho
účinkovania. Verím, že čarom tohto
úsmevu i odhodlania pracovať pre

C. Čertíková 5.B

Pána si získa srdcia mnohých žiakov, kolegov—
pedagógov i celý personál.

A napokon, nech Pán požehná našich žiakov a študentov, nech im dá
radosť z objavovania a odhaľovania
nádherných Božích diel, nech ich
upevní v pravde, láske a dôvere
v Neho, aby sa oni sami stali krásnym obrazom Božej dobroty a lásky
a spravodlivým podielom tých, ktorí
pracujú pre ich dobro.
Milí čitatelia, veríme, že sa k našim
modlitbám pripojíte i vy a počas
roka aj takouto formou doplníte to,
bez čoho by naša škola nemohla
fungovať. Vopred vám ďakujeme za
všetky požehnania a príhovory za
Piaristickú spojenú školu.
Pripravila E. Blašková
Ak ste už pre nedostatok času zabudli snívať, nechajte sa inšpirovať
slohovou prácou žiačky 8. ročníka
ZŠ .

Piaristi

Nech teda dobrý Boh požehná všetkých, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom budú podieľať na živote našej
školy počas nasledujúceho
školského roka. Zvlášť sa
v modlitbách prihovárame
za vedenie školy, aby svojou prácou i životom boli
príkladom pre všetkých,
ktorých Boh zveril do ich
rúk. Aby ich rozhodnutia
boli správne, v súlade s ich
vierou a vnútorným presvedčením a aby prinášali dobré
ovocie pre Pána i pre všetok Boží
ľud.
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K. Pršo 9.A

Moje miesto vo vesmíre
Keby som našla malú kozmickú loď,
vybrala by som sa do vesmíru. Pristála by som až tam, kde by bolo
všetko také, ako si predstavujem.
Svoju planétu by som spoznala podľa ružovej farby a jej meno by bolo
DISCOplanéta. Žili by na nej iba
ľudia rovnako vysokí ako ja. Jedlo
na tejto planéte by sa podávalo na
miskách popísaných slovom tanec.
Nikto by nemal žiadne problémy,
pretože by tam nebolo nič, čo by
ich spôsobilo. Na mojej planéte by
sa ľudia nerozlišovali na pekných,
škaredých, múdrych a hlúpych.
Keď teda aj vy náhodou pristanete
na mojej planéte, nezabudnite, že
tu nezáleží na tom, ako vyzeráte
a či vám ide matika. Nemusíte sa
báť ani toho, že neviete tancovať.
Všetko samo pôjde tak, akoby ste
tancovali celý život. Tak príďte
a tancujte!
N. Fabianová, 8.B
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NEÚNAVNÝ ZMIEROVATEĽ
Sv. Ján Kapistránsky

Zo života svätých

Pochádzal z Talianska, no okrem tejto krajiny
bol veľmi uctievaný aj v Uhorsku, čiže
v krajine, do ktorej kedysi patrilo aj naše územie. Kaplnka na Bojnickom zámku je zasvätená
práve jemu. Čím sa sv. Ján Kapistránsky dostal
do povedomia mnohých ľudí?
Sv. Ján Kapistránsky sa narodil 24. júna 1386
v Capestrane v Taliansku. Pochádzal zo šľachtickej rodiny, ktorú však neobišla tragédia postihujúca v tých časoch mnohých ľudí. V stredoveku
bolo totiž zvykom riešiť spory „ohňom
a mečom“. Znamená to, že ľudia o veciach,
v ktorých sa ich názory rozchádzali, nediskutovali, ale hneď si ich medzi sebou stručne – ručne
vyriešili. Krutým spôsobom. A tak v jednom takomto spore prišiel Ján v priebehu dvoch dní o štyroch súrodencov i ďalších
dvanástich členov rodiny. Bol
zapálený jeho rodičovský dom
a pravdepodobne pri tomto požiari zahynul i Jánov otec. Tragédia budúcim
svätcom veľmi otriasla.
Štúdium práva
Ján nemal ani 15 rokov, keď prišiel
o otca. Aj tak mu však bolo umožnené ďalej sa vzdelávať. Dostal sa do
Perugie, kde študoval právo a popri
tom premýšľal o tom, ako pomstiť
rodinu. Svoj nízky vzrast si kompenzoval priam chorobnou ctižiadosťou
stať sa obrom aspoň v oblasti vzdelania a kariéry. A tak sa dlho do noci skláňal nad knihami, aby získal čo
najviac vedomostí. Popri štúdiu sa
zasnúbil s dcérou grófa zo San Valentina a po jeho skončení sa stal
sudcom v jednej z mestských častí
Neapola.
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Vnútorná konverzia
Vo svojom zamestnaní Ján zažíval
veľké úspechy a stúpal po kariérnom
rebríčku stále vyššie. Čoskoro sa
stal vrchným sudcom Perugie. Jeho
duchovný život však chradol. Na
spoveď chodil veľmi zriedka a aj

keď si uvedomoval ničotnosť svojho
života, boli mu prednejšie svetské
pocty a sláva. V deň Jánovej svadby
sa k Perugii blížil jeden z najväčších
revolucionárov tej doby, Braccio da
Montone, aby ju obsadil. Ján, ktorý
s ním ako kapitán Perugie išiel vyjednávať o mieri, bol cestou zajatý
lúpežným rytierom a uvrhnutý do
väzenia. Pokúsil sa utiecť, no pri
páde z veže si zlomil nohu. A tak
bol za trest uvrhnutý do ešte horšej
cely a ponechaný o smäde a hlade.
V týchto ťažkých podmienkach prežil
svoju
vnútornú
konverziu
a rozhodol sa, že po prepustení
z väzenia vstúpi k františkánom.
Medzi františkánmi
Po zaplatení vysokého výkupného
lúpežný rytier Jána z väzenia prepustil. On sa vrátil do Perugie už len
preto, aby oznámil, že sa vzdáva
svojho
úradu
i manželstva

a vstupuje do rehole. Predstaveným
sa nechcelo veriť, že jeho povolanie
by mohlo byť pravé, ale napokon
mu dovolili vstúpiť do noviciátu.
Novicmajster s ním zaobchádzal
veľmi tvrdo, no Ján napriek tomu
vytrval. Zanedlho bol vysvätený za
kňaza.

Čin zapísaný do dejín
K najväčším udalostiam, ktoré sa
zapísali aj do dejín, patrila Jánova
účasť v bitke pri Belehrade, kde sa
kresťanské vojská snažili zastaviť
postup Turkov šíriacich islam. Turkom sa tri roky predtým, v roku
1453, otvorila dobytím Carihradu
cesta do Európy. A teraz sa sústredili na Belehrad, pretože ten pre
nich predstavoval bránu do Uhorska.
Ján tu pôsobil predovšetkým ako
kazateľ, ktorý získaval dobrovoľníkov na boj proti nepriateľom kresťanstva. Podarilo sa mu vytvoriť
početnú armádu, ktorá však bola
neskúsená a na prvý pohľad nemala

Krátko po tejto bitke Ján vážne
ochorel. Dostal mor, ktorý sa
v oblasti Belehradu rozšíril krátko
po skončení bojov, pretože tam zostalo veľa nepochovaných vojakov.
Zomrel 23. októbra 1456 v kláštore
v Iloku. Už v roku 1514 bol blahorečený a v roku 1690 svätorečený.
Ľudia ho vzývali hlavne na pomoc
v boji proti Turkom. Ale aj
v dnešnej dobe je jeho snaha
o zmierenie znepriatelených ľudí
príkladná. Učí nemyslieť na spory
a pomstu, ale radšej podľa príkladu
Ježiša odpúšťať.
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Zo života svätých

Bez stáleho domova
Predstavení začali Jána poverovať
toľkým úlohami, že bol v neustálom
pohybe a o žiadnom mieste nemohol
hovoriť ako o svojom domove. Najskôr bol poverený zakladaním nových kláštorov svojej rehole, potom
v Ríme úspešne obhajoval svojho
spolubrata Bernardína Sienského
obvineného z modloslužby. Zmieroval znepriatelené mestá a ľudí. Na
sľub, že pomstí svoju rodinu, už
dávno zabudol. Svojim protivníkom
odpustil a učil tak konať aj ostatných ľudí. Pôsobil aj ako neúnavný
kazateľ a spovedník. Chodil po celej
Európe (kázal aj v Bratislave)
a všade ohlasoval Božie kráľovstvo.
Bol aj literárne činný – okrem iného
napísal aj 9 traktátov o vieroučných
otázkach.

proti Turkom šancu. Velitelia vojska
sa s ňou nechceli pustiť do boja
a plánovali radšej vyjednávať. Ján
ich presvedčil o opaku a kresťanské
vojsko bitku vyhralo. Postup Turkov
tak bol na niekoľko desaťročí zastavený.

Pripravila: Petra Humajová
(Životopisné údaje: D. Dian,
V. Judák: Každý deň so svätými;
W. Hünermann: Mních medzi vlkmi;
www.bojnice.sk)

Kaplnka sv. Jozefa Kapistránskeho v Bojnickom zámku
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Liturgické okienko

Liturgické okienko
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4. október 2009 – 27. nedeľa cez rok „B“
Č1- Nie je dobré byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude
podobná.
Gn 2, 18-24
R - Nech nás žehná Pán po všetky dni nášho života.
Ž 128, 1-6
Č2 - Ježiš bol ovenčený slávou a cťou, lebo pretrpel smrť. Hebr 2, 9-11
Ev - „Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“ - K Pánu Ježišovi prichádzajú farizeji a pýtajú sa ho, či smie muž prepustiť manželku. On vraví:
„Čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“ Potom povedal učeníkom:
„Nechajte deti prichádzať ku mne, lebo takým patrí Božie kráľovstvo.“
Mk 10,2-16
11. október 2009 – 28. nedeľa cez rok „B“
Č1- Prosil som a vošiel duch múdrosti do mňa.
Múd 7, 7-11
R - Obdaruj nás, Pane, múdrosťou srdca.
Ž 90, 12-17
Č2 - Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme
zodpovedať.
Hebr 4, 12-13
Ev - Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život? – Pán Ježiš
odpovedá bohatému mladíkovi. „Poznáš prikázania.“ Mladík mu hovorí:
„Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti.“ Ježiš Kristus vraví: „Choď, predaj všetko, čo máš, a rozdaj chudobným. Potom príď
a nasleduj ma.“
Mk10, 17-30
18. október 2009 – 29. nedeľa cez rok „B“
Č1- Po útrapách sa jeho duša nahľadí dosýta.
Iz 53, 10-11
R - Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.
Ž 33,4.5.18
Č2 - Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo.
Hebr 4, 14
Ev - Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po
ľavici.- Pán Ježiš hovorí: „To dostanú tí, ktorým je to pripravené.“ Potom
vysvetľuje: „Kto sa chce stať medzi vami veľkým, bude vašim služobníkom.
Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil
a položil svoj život ako výkupné za mnohých.“
Mk 10, 35-45
25. október 2009 – 30. nedeľa cez rok „B“
Č1 - Z končín zeme ich zhromaždím, medzi nimi i slepých a chromých.
Jer 31,7-9
R - Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. Ž126,1-6
Č2 - Ty si kňaz naveky, podľa radu Melchizedechovho. Hebr5,1-6
Ev - Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Slepec Bartolomej volá na
Ježiša. Pán Ježiš sa ho pýta: „Čo chceš, čo ti mám urobiť?“ Slepec odpovedá: „Učiteľ, aby som videl.“ Ježiš mu hovorí: „Choď, tvoja viera ťa
uzdravila.“ A hneď videl a s radosťou šiel za Ježišom.
Mk 10,46-52
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Pripravila A. Karaková
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od 25. augusta 2009
do 26. septembra 2009

ČASOPIS PRIEVIDZSKEJ FARNOSTI

Do farského spoločenstva sme
sviatosťou krstu prijali:

Vychádza s cirkevným schválením
BÚ v B.B. č. 1127/98

Veronika Luteránová
Kristína Klucková
Lucia Ranušová
Igor Kolečanský
Celi - Lucia Pellizzari
Soňa Schönová
Mathew—Samuel Sekula
Martin Zimerman
Dávid Pežina
Otto Steinhübl
Adam Karkuš
Karin Žažová

Vydáva:
Rímskokatolícky farský úrad
v Prievidzi. Vychádza raz mesačne.
Teologický poradca:
Mgr. Martin Dado, dekan
Zodpovedný redaktor, sadzba:
Mgr. Alojz Vlčko,
e-mail: alojz.vlcko@gmail.com
Redaktori:
M. Melicherčíková,
A. Gálová, A. Karaková,
M. Kvetová, Mgr. P. Humajová

Blahoželáme k prijatiu
sviatosti manželstva:
Ing Ján Javorkaa Denisa Ďurčeková
Peter Podoba a Jarmila Juánová
Ing Peter Frimmel a Michaela Ružeková
Milan Galanský a Dáša Klopanová
Ladislav Vavro a Miriama Píšová
Tomáš Fronk a Júlia Strapková
Richard Grom a Gabriela Krištinová
S kresťanskou nádejou na stretnutie
vo večnosti sme sa rozlúčili
so zomrelými:
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Šimon Šimurka, 77 r.
Alojz Karpiš, 80 r.
Anna Krajčovičová, 47 r.
Jozef Doležal, 73 r.
Mária Píšová, 86 r.
Emília Štangová, 83 r.
Peter Škrtel, 54 r.
Štefan Viola, 70 r.
Mária Grimmelová, 88 r.
Ing. Jozef Sliviak, 86 r.
Anna Reisová, 66 r.
Gejza Reis, 93 r.
Mikuláš Leitmann, 80 r.
Mária Krúpová, 90 r.
Matouš Cabada, 47 r.

Kontakt:
web: www.farapd.sk
e-mail: bartolomej@farapd.sk
adresa: Redakcia Bartolomej,
Mariánska 4, 971 01 Prievidza
tel.: 046 / 542 28 01
Náklady na tlač:
cca. 0,30 € (9,04 Sk)
Fotografie: zadná strana - Dominik
Papánek, str. 9 - str. 12 - archív
Detského misijného klubu, str. 19 Alojz Vlčko
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.
Rukopisy nevraciame.

STRETNUTIE DETSKÉHO MISIJNÉHO KLUBU
TRNKA, nedeľa 4.októbra 2009

(Príprava programu na Misijnú nedeľu 18. októbra 2009)

Pozývame všetky deti, ktoré by sa chceli s nami stretávať,
aby sa pridali k Detskému misijnému klubu.
Príďte na stretnutia, ktoré sú každú nedeľu od 14:00 do 16:00 v Trnke.

NÁVŠTEVA PÁPEŽA BENEDIKTA XVI.
Brno, Letisko v Tuřanech, 27. september 2009

