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Liturgický kalendár

1.6. - 7. veľkonočná nedeľa
8.6. - Zoslanie Ducha Svätého (Turíce)
15.6. - Najsvätejšej Trojice
19.6. - Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
22.6. - 12. nedeľa v cezročnom období
29.6. - Sv. Petra a Pavla, apoštolov

Do nášho cirkevného 
spoločenstva sa sviatosťou krstu 
začlenili:

Jozef Toman
Denisa Bitarovská r. Luptáková
Matej Marhefka
Barbora Klampáriková
Vladimír Kavický
Peter Gábriš
Alexandra Flórová
Nela Kasalová
Damian Škultéty
Martin Kováčik
Veronika Kováčiková

S nádejou na večný život sme 
odprevadili:

Božena Gregušková, 63 r.

Púť do Medžugoria 2014
„Deti moje, s otvoreným srdcom, plným lásky, úpenlivo volajte 

meno nebeského Otca, aby vás osvietil Duchom Svätým. Skrze Ducha 
Svätého sa stanete prameňom Božej lásky. Z tohto prameňa budú piť 
všetci, ktorí nepoznajú môjho Syna, všetci, ktorí žíznia po láske a pokoji 
môjho Syna. Ďakujem vám!" 

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, Medžugorie, 2. apríl 2014
Medžugorie je miestom modlitby a pôstu, obrátenia a 

znovuzrodenia. Prijmi aj Ty pozvanie na púť a vykroč spolu s nami, aby 
sme sa stali prameňmi Božej lásky. Kedy: 6.7. - 13.7.2014 (spolu 8 dní). 
Cena: 175 € (zahŕňa dopravu a ubytovanie). Doprava: klimatizovaným 
autobusom zn. Mercedes s možnosťou zakúpenia studených a teplých 
nápojov. Viac info na www.dcmmajak.sk. 

Letný detský tábor
Pozývame všetky deti od 6 do 12 rokov na letný detský tábor v 

termíne 10.-15. augusta 2014 do hotela Hlboké neďaleko Bojníc. Cena 
tábora je 75 € na dieťa, doprava tam a späť bude vlakom. Prihlášky si 
môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola, podmienkou prihlásenia je 
vyplnená prihláška a zaplatenie zálohy minimálne 30 € v sakristii do 
22.6.2014 do večernej sv. omše.

Sviatosť manželstva prijali:

Peter Chudý a Zuzana Vácvalová
Július Putiška a Miriama Medeková
Michal Chrenko a Katarína Gálisová
Ing. Ľuboš Doriga a Simona Šramková
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„Kto nepozná Písmo, nepozná 
Krista,“ hovorí sv. Hieronym. Ja však 
pokračujem, že kto nepozná Krista, 
nepozná Boha, lebo Boh sa zjavil v 
Ježišovi. A kto nepozná Boha, nepozná 
Otca, lebo my všetci sme Božie deti. A 
kto nepozná Otca, nie je dobrým synom, 
lebo dobrý syn miluje svojho Otca a 
milovať bez poznania nie je možné, 
alebo je to iba naše klamstvo. Tak Písmo 
vydáva svedectvo skrze Ježiša o Bohu v 
Duchu Svätom a vydáva svedectvo aj o 
nás.

Sv. Hieronym píše svojmu priateľovi 
Demetriovi: „Miluj Písmo sväté a večná 
pravda ťa bude milovať. Miluj ho a bude 
ti slúžiť. Čítaj ho a ono ťa vezme do 
náručia.“ Slová sv. Hieronyma sú pre nás 
nanajvýš aktuálne, keď hovorí: „Nauč sa 

to, čo máš učiť, osvoj si verný prejav, 
ktorý súhlasí s pravým učením, aby si bol 
schopný povzbudzovať iných zdravou 
náukou a umlčať tých, čo učia opak.“

Ďalej pokračuje neznámy autor: 
„Obrovský je úžitok, ktorý kňazom 
plynie z vernosti k duchovnému čítaniu. 
Ich kázanie má vôňu Krista, nesnaží sa 
mysliam poslucháčov lichotiť, ale ich 
ú č i n n e  p o d n e c u j e  n a  l e p š i e  
predsavzatie a túžbu po nebi.“

Na záver stotožňujem svoje slová so 
slovami sv. Hieronyma, pre ktorého boli 
slová Svätého písma slovami živého 
Boha: „ Ignoratio enim Scripturarum 
ignoratio Christi est.“

Pavel Cerovský
kaplán PE - mesto
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Kto nepozná Písmo...
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V rámci svojho programu, ktorý 
schválilo výročné členské zhromaždenie 
Klubu kresťanských seniorov 15.2.2014 
patril začiatok mája k zábavno - 
spoločenskému žánru pre členov klubu 
a ich rodinných príslušníkov. V sobotu 
3.5.2014 usporiadali v reštaurácii Maják 
majáles. Aj keď v užšom kruhu, ale veľmi 

dobre sa zabavili aj prispením Ľuba 
Hanku, ktorý svojím hudobným 
doprovodom prispel ku skutočne dobrej 
rodinnej atmosfére. Chcem mu aj touto 
cestou pekne poďakovať. Patrí sa 
poďakovať tiež p. Kajanovi, jeho 
zamestnancom a všetkým, ktorí sa 
majálesu zúčastnili. Srdečná vďaka!

Z aktivít Klubu kresťanských seniorov
Partizánske - mesto

4



TÝ
K

A
 SA

 N
Á

S

PF 2006

5

Vo štvrtok 8.5.2014 členov klubu a 
ich rodinných príslušníkov odviezol 
autobus autoškoly SAŠA do rekreačnej 
o b l a st i  Ľ u b i a n ka .  Po  d o b r ýc h  
skúsenostiach z minulého roku, niektorí 
sa tam dopravili autami. Začiatok tohto 
celodenného výletu patril sv. omši, 

ktorú nám v miestnom kostolíku 
odslúžil náš pán kaplán P. Cerovský, 
ktorý, ako sám povedal, bol unesený 
krásou tamojšej prírody. Bol to pekný a 
iste bohumilý začiatok tohto dňa. Po sv. 
omši sme sa presunuli pozorujúc krásu 
B o ž e j  p r í r o d y  d o  r o d i n n é h o  
pohostinstva bratov Štálnikovcov, kde 
sme si pochutili na dobrom guláši na 
prírodnom ohnisku, opiekli prinesenú 

klobásku, slaninku či špekačky, 
jednoducho sme sa pohostili. Pritom 
sme si zaspievali, zažartovali, skrátka 
zabavili sa. Vo vymedzenom čase sme sa 
venovali tiež športovému vyžitiu, 

športovým aktivitám, využili sme pohyb 
na čerstvom vzduchu. Plní dojmov, 
pekných zážitkov a spomienok sme sa 
vďaka Pánu Bohu opäť tým istým 
a u t o b u s o m  d o s t a l i  d o m o v ,  
samozrejme, aj tí, ktorí boli vlastnými 
autami. Chcem aj touto cestou 
poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom prispeli k vydarenému 
podujatiu. Pani Bridovej, že nám 
otvorila kostolík Sedembolestnej Panny 
Márie - Patrónky Slovenska, pánu 
kaplánovi za sv. omšu. Bol to ozaj 
nezabudnuteľný zážitok. Tiež treba 
p o ď a k o v a ť  z a m e s t n a n c o m  
pohostinstva v Ľubianke, autoškole 

SAŠA, hlavne šoférovi Spotovi a 
všetkým, ktorí sa tohto výletu zúčastnili. 
Hlavná vďaka patrí nášmu nebeskému 
Otcovi za krásny deň. Vďaka, Pane Bože, 
za pekné zážitky a za všetko, čo nám 
dávaš denno - denne svojim nehodným 
služobníkom.

Stanislav Husár
predseda klubu
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Stretnutie mládeže našej diecézy s 
otcom biskupom sa po roku opäť dialo v 
srdci našej diecézy v Banskej Bystrici. 

Nieslo sa v duchu 
chudoby, nielen 

tej materiálnej, 
ale hlavne tej 
d u c h o v n e j .  
My mladí, z 

d e k a n á t u  
Partizánske, sme sa ho opäť zúčastnili, 
avšak teraz nám bola zverená služba 
starostlivosti o školu, kde sme boli 
ubytovaní a poriadok v nej. Ja osobne 
som sa kvetného víkendu zúčastnil už 
deviaty raz a tentoraz som mal na 
starosti tím ľudí v službe starostlivosti o 
školu, nazvaných „gazdinky“.

Kvetný víkend začal sv. omšou v 
kostole Nanebovzatia Panny Márie, 
ktorý je farským kostolom farnosti 
Banská Bystrica - mesto. Omšu 
c e l e b r o v a l  g e n e r á l n y  v i k á r  
Banskobystrickej diecézy, otec Branislav 

Koppal. V kázni sa nám prihovoril náš 
rodák, otec Juraj Karcol, týmito slovami: 
„Chcete byť šťastní? Tak máte šťastie, že 

ste tu. V každom z nás je túžba byť 
šťastný. Dobré jedlo nás tiež robí 
šťastnými na kúsok dňa, šťastnými nás 
robí aj šport, hudba, kňazi, sv. omša a 
učeníci. Máme šťastie byť s Ježišom 
Kristom. Ježiš Kristus chcel, aby ľudia 
boli šťastní. Prišli sme sem aj s niečím 
ťažkým (škola, práca), ale sem sme prišli 
z a  J e ž i š o m  K r i s t o m .  O n  j e  
nevyčerpateľný prameň milosti - šťastia. 
Máme dobrého Boha - priateľa, ktorý 
chodí stále s nami, je aj tu, pred nami. 
Majme odvahu ho hľadať, ísť za ním. 
Nebojme sa hľadať tento víkend odvahu 
a šťastie.“

Po svätej omši sme sa rozdelili do 
skupiniek, ktoré nám boli pridelené a v 
ktorých sme sa mali stretávať počas 
celého víkendu. V piatkovej skupinke 
sme si rozoberali posolstvo pápeža 
Františka k celosvetovému Dňu mladých 
a rovnako aj chudoby, ktoré sú vo svete. 
Večernou modlitbou boli chvály v 
podaní chválovej kapely Spoločenstva 
pri Dóme svätého Martina z Bratislavy. 
Počas chvály bola aj scénka na 
jednotlivé chudoby a teda napr. samota, 
závislosť a pod. Modlitba chvál bola 
zakončená výzvou priniesť svoje 
chudoby napísané na papieroch ku krížu 
a premýšľať nad tým, čo s tým treba 
urobiť a o odovzdanosti Kristovi.

Sobotný deň začal budíčkom a 
raňajkami. Po nich nasledovala ranná 
modlitba, po ktorej sme sa už rozdelili 
na katechézy. Katechézu do 20 rokov

Kvetný víkend 2014
Motto: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“



S
V

E
D

E
C

T
V

O

7

viedol otec Martin Felix a nad 20 rokov 
otec Marián Bublinec. Keďže ja už po 
dvadsiatke mám, zúčastnil som sa 
katechézy otca Mariána. Začal ju dosť 
vtipne, keď nám opísal, čo sa mu stalo 
vo farnosti. Prišiel za ním kostolník, 
zavolal si ho ohľadom príprav Veľkej 
noci a povedal: „Ježiš Kristus je za 
oltárom a po vzkriesení ho dáme na 
povalu,“ a žiadna tvár v miestnosti 
neostala bez úsmevu. Ďalej sme už 
pokračovali v téme a otec Marián začal 
b l a h o s l a v e n s t v a m i ,  h o v o r i l :  

„Blahoslaven
stvá nie sú 
cieľom, ale ak 
príde niečo 
ťažš ie ,  tak  
m á m e  
myslieť na to, 
že budeme 
p o t e š e n í .“  
P o t o m  u ž  
pokračoval s 
vysvetľovaní
m evanjelií za 
posledných 5 

nedieľ od prvej pôstnej po poslednú. Pri 
pokúšaní na púšti hovoril o tom, že sa 
oplatí vytrvať a že ani chlieb nie je hneď. 
Najskôr je semeno, z neho vyrastie žito, 
žito sa pomelie na múku a až potom je 
chlieb. K moci pripomenul, že Diabol mu 
chcel ponúknuť moc, ktorú Ježiš už mal. 
Pripomenul, že sa oplatí čakať, lebo po 
rýchlom potešení príde vypálenie, 
prázdnota a pri zaprení prichádza 
radosť. V tejto časti spomenul aj príbeh 
Sv. Otca Františka, ktorý predtým, ako 
šiel v Ríme spovedať, sám sa šiel 

vyspovedať v tom istom kostole. K 
p r e m e n e n i u  n a  v r c h u  Tá b o r  
pripomenul, že Ježiš Kristus sa zmenil na 
Ježiša Krista, že ostal sám sebou a že 
kresťanstvo je o tom, že som aký som a 
to originál, že iným byť nemám. Pri 
Samaritánke nám pripomenul, že my, čo 
ohlasujeme, máme živú vodu, avšak 
vedro majú tí druhí, a teda mám mať 
úctu voči tomu, ktorému ohlasujeme 
evanjelium. K človeku slepému od 
narodenia povedal: „Je ťažko vidieť v 
človekovi človeka. Pokánie nás má 
meniť tak, aby nás ani vlastná matka 
nespoznala a teda, máme sa meniť 
citeľne.“ Posledným evanjeliom, ktoré 
vysvetlil, bolo evanjelium o Lazárovi. V 
ňom Marta hovorila, že keby tam Ježiš 
bol, mohol Lazár ešte žiť a teda chcela 
pre neho život. Tu máme premýšľať, za 
čo sa modlíme, lebo Lazár nakoniec 
zomrel mučeníckou smrťou. Po 
katechézach nasledovali skupinky, kde 
sme sa opäť venovali chudobe a hovorili 
si o tom, ako my osobne zažívame 
chudobu, alebo ju vnímame vôkol nás. 
Po skupinke už nasledovala sv. omša. 
Celebroval ju otec Martin Ďuračka, 
ktorý je správcom Univerzitného 
pastoračného centra. V kázni sa nám 
však prihovoril otec Andrej Darmo, 
ktorý je riaditeľom Sekcie pre mládež BB 
diecézy. V kázni sa nám na začiatku 
prihovoril: „Dobre je nám tu, tak nám 
treba, keď je nám dobre.“ Ďalej však 
pokračoval: „Prečo máme túžiť po 
Božom kráľovstve? Čo to je? Láska, 
spravodl ivosť  a  pokoj?“  Bož ie  
kráľovstvo sa v Novom zákone spomína 
cca 120-krát, tak asi bude dôležité. Čo je

:



vlastne Božie kráľovstvo? Na túto 
otázku si otec Andrej aj sám odpovedal: 
„Boh je môj kamarát, je so mnou.“ V 
ďalšom príhovore spomenul vstupenku 
a teda visačku, ktorú mal každý účastník 
kvôli identifikácii s číslom skupinky a 
pripomenul, že Boh s nami počíta, ráta s 
nami. Nemáme len Krista samotného, 
ale aj Krista v Cirkvi, čo znamená, že nie 
sme sami. Božie kráľovstvo má v nás 
tendenciu rásť, je ako horčičné zrnko a 
je pre každého z nás. V kázni nezabudol 
ani na Pannu Máriu, ktorá bola prvou 
učeníčkou. Ona sama povedal slovo 
prijatia a to fiat (nie to auto, ale staň sa). 
Panna Mária je sedembolestnou, lebo 
zažila všetky bolesti, je empatická a 
všetkým prešla. Mária nás má v rukách. 
Po sv. omši nasledoval obed a po ňom 
oddych.

Na poobedňajší program som si 
vybral dva workshopy. Prvým bol 
workshop na tému Krása v stvorení a 
chaos v myslení. Túto prednášku viedol 
otec Marek Iskra, ktorý je riaditeľom 
Diecézneho pastoračného centra pre 
rodinu Banskobystrickej diecézy. 
Spomínal nám v nej, kde všade je v Biblii 
vysvetlený zväzok muža a ženy, 
vysvetlené manželstvo a aj state, ktoré 
tieto dôležité veci spomínajú. Ján Pavol 
II. označuje manželstvo za prasviatosť, 
tj. základ všetkých ostatných sviatostí. 
Ďalej nám bola vysvetlená stať z Písma, 
kedy sa apoštoli pýtali, či možno 
prepustiť manželku alebo nie. Ježiš sa tu 
odvoláva na platnosť prvotného plánu a 
teda, že nič nie je zrušené, že na 
počiatku to tak nebolo. V druhej časti 
prednášky sa venoval chaosu v myslení. 

Pripomenul, že najviac sexuálny orgán 
je mozog, ale telo vie, čo sme. Ďalej 
hovoril o tom, ako sa svet snaží zničiť 
materstvo. Chcú docieliť to, aby sa ženy 
vyrovnali mužom, ale v tom prípade je 
potrebné zvládnuť materstvo. Toto 
priniesla Veľká októbrová socialistická 
re vo l ú c i a  v  ro ku  1 9 1 7 ,  k to rá  
poukazovala na to, že žena môže robiť 
všetko čo muž, a teda toto je práve 
zač iatok  mas ívneho posúvania  
antikoncepcie. Druhým workshopom, 
na ktorom som sa zúčastnil, bola 
prednáška na tému Dorastanie do lásky. 
Viedla ju Monika Rimančíková, ktorá 
spolu s manželom vedie snúbenecké 
stretnutia v Košiciach. V prednáške sa 
priblížila k tomu, čo nás vo vzťahoch 
vedie, čo je hybnou silou a čo treba 
pochopiť z tej druhej strany. Nakoniec 
odpovedala na otázky prítomných. 
Ústredná bola myšlienka: „Zmyslom 
chodenia nemá byť manželstvo, ale 
Božie kráľovstvo.“ Po tejto prednáške už 
bolo voľno, večera a príprava na večerný 
program, ktorým bola modlitebná 
vigília.

Na zač iatku sa  pr in ies l i  do  
presbytéria banery s chudobami ako 
závislosti, chamtivosť, depresia či 
ľahostajnosť. Celý večer sa niesol 
svedectvami. Ako prvý svoje svedectvo 
povedal pán doktor Gábriš, ktorý sa 
venuje závislým ľuďom. Raz sa pýtal 
závislého, čo zmenilo jeho život a 
odpovedal mu, že jedna veta. Bola to 
veta, ktorú mu povedal práve on sám. 
Pán Gábriš do kostola nechodil, avšak aj 
v tomto sa mu zmenil život a po dlhých 
rokoch sa vrátil sám k Bohu. Druhým

SV
ED

EC
TV

O

8



človekom, čo povedal svoje svedectvo 
bola Janka Antalová, ktorá mala krásne 
detstvo. Bola dobrým dieťaťom, ktoré 
poslúchalo rodičov, no bez úprimného 
vzťahu, keďže matka bola prísna. Bola 
veriacou, ale jej život sa zmenil, keď 
prišlo jedno ráno a v jej deviatich rokoch 
jej zomrel otec, ktorého mala veľmi 
rada. Potom išla hľadať Boha, ktorý za 
ňou prišiel na duchovných cvičeniach 
po tom, ako túžila byť objatá Bohom. S 
tým prišla aj zmena do jej života a Boh 
jej plní túžby a posiela ľudí. Pre ňu 
osobne bolo veľkým potešením to, že 

dostala šaty, ktoré si vysnívala. Po 
Jankinom svedectve bola dynamika s 
pribitím na kríž, kedy sa zatĺkali klince do 
kríža, na ktorom boli naše chudoby a 
boli tak symbolicky pribité. Posledný 
príspevok priniesol otec Branislav 
Koppal, ktorý spomenul duchovnú 
chudobu. Povedal tieto slová: „Problém 
nie je len v chudobe, ale to, že ľudia si 
neuvedomujú, že sú chudobní a 
potrebujú Boha. Potrebujeme pozadie, 
na ktoré sa premietne to, kým sme. 
Pozadím môžu byť zlé skúsenosti, to čo 
nám niekto povedal a pod., avšak to čo 
nám chce dať Boh, to nikto nemôže ani 
pochopiť.“ V poslednej časti príhovoru 

nám spomenul myšlienku Jána XXIII.: 
„Keď sa tak pozerám na niekoho, snažím 
sa v ňom vidieť dieťa a keď sa pozerám 
na dieťa, snažím sa v ňom vidieť človeka, 
ktorým sa môže stať.“ Modlitebná vigília 
b o l a  z a k o n č e n á  a d o r á c i o u , 
eucharistickým požehnaním a nakoniec 
každý  účastn ík  dosta l  šatku  so 
súradnicami motta Kvetného víkendu.

Nedeľa bola dňom ukončenia 
Kvetného víkendu na omši s otcom 
biskupom Mariánom, avšak nám, ako 
dobrovoľníkom, začínala najväčšia časť 
služby a to upratovanie školy. Z tohto 
dôvodu sme mali omšu veľmi skoro 
ráno. V nej sa nám v krátkosti prihovoril 
otec Peter Sekereš. V kázni spomenul 
veľmi dôležitú vec:  „Niekedy sa 
n e c h áva m e  v i e s ť  ť a ž ko s ť a m i  a 
utrpením. Vtedy sa pýtame: Bože, kde 
si? Potrebujem ťa. Učme sa volať na 
Boha najskôr v malom a potom vo 
veľkom.“ Po sv. omši sme sa už rozbehli 
do tried a na chodby, aby sme stihli 
poupratovať školu do jej odovzdania. Aj 
toto bolo časom radosti, radosti z toho, 
že môžeme slúžiť druhým a pomáhať.

Vďaka Pánovi za všetok požehnaný 
čas na tohtoročnom Kvetnom víkende, 
za všetko, čo som mohol zažiť, spoznať 
nových ľudí a hlavne za Boží dotyk a za 
to všetko, čo konal v mojom a v srdciach 
všetkých zúčastnených ľudí!

Lukáš Vaňo
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V máji prijali deti z našej farnosti 
prvýkrát do svojho srdca živého Ježiša 
Krista v Eucharistii. Od tohto dňa tieto 
malé deti už nie sú samy - do srdca môžu 
prij ímať Ježiša, ktorý ich bude 
posi lňovať  i  požehnávať  v  ich 
každodennom živote. On je predsa ten 
najvzácnejší Hosť, ktorý - keď ho do 
srdca pozveme - príde vždy a nikdy nie s 
prázdnymi rukami. Príde s darmi, o 
ktoré prosíme a ktoré najviac 
potrebujeme.

A ako prežívali prvé sväté prijímanie 
deti?

„Trochu som sa bál, aj som bol rád. 
Tešil som sa. Bol som rád, lebo som 
dostal darčeky, ale najviac som sa tešil, 
že budeme celá rodina spolu. A bude aj 
môj ocko, ktorý robí v zahraničí a príde 
domov zriedka.“ Michal

„Pred svätou spoveďou som si 
myslel, že nemám veľa hriechov, ale 
nebolo to tak. Napísal som si ich aj na 
papierik, aby som ich nezabudol. Mal 
som veľkú trému. Pri spovedi mi veľmi 
pomáhal p. farár. Bol milý, usmieval sa 
na mňa a pri otázkach som zistil, že to, 

čo som nepovažoval za hriech, je hriech. 
Od strachu som zabudol aj ľútosť, ale p. 
farár mi pomohol. V nedeľu bol pre mňa 
deň plný očakávania. Ráno som vstal a 
pekne sa obliekol. Tešil som sa, že Pána 
Ježiša prijmem do svojho srdca. V 

kostole bolo všetko pekne vyzdobené, 
spev aj my sme boli pekne oblečení. Mal 
som veľkú radosť vo svojom srdiečku, 
keď som prijal Pána Ježiša. Bol to pre 
mňa radostný deň.“ Peťko

Prosme Pána Ježiša, priateľa detí, za 
všetky prvoprijímajúce deti, aby 
vytrvali a rástli vo viere. Priviň ich k 
svojmu srdcu a vštep do nich trvalú 
lásku k Tebe.

Boris

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti

Foto: Juraj Kasala

Foto: Juraj Kasala
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 Ktoré storočie zaznamenalo najviac 

pápežov?

Storočím, v ktorom bolo najviac pápežov, bolo 

IX., presnejšie roky 867-965, kedy bolo na Petrov 

stolec uvedených 28 pápežov.

 Čo sa deje s tisícmi darov, ktoré pápež 

dostáva od veriacich?

Okrem umeleckých diel, ktoré sú odovzdané do 

jedného z vatikánskych múzeí, takmer všetky 

dary (napr. aj videokamery či iné prístroje) sú 

rozdané chudobným rodinám.

 Ako fungujú telefóny vo Vatikáne?

Telefónna sieť vo Vatikáne je jednou z 

najdokonalejších na svete. V roku 

1886 mal Vatikán ako prvý štát na 

svete vlastnú telefónnu ústredňu, o 

päť rokov skôr, ako bola prvá telefónna 

ústredňa nainštalovaná v USA. Do 

Vatikánu denne smeruje okolo 

o s e m n á s ť t i s í c  z a h r a n i č n ý c h  

telefonátov. Toto číslo pred Vianocami 

stúpne na dvadsaťpäťtisíc hovorov 

denne.  V prepočte na počet  

obyvateľov má Vatikán hustejšiu 

telefónnu sieť ako akékoľvek mesto 

sveta.

 Aká rušná je letecká premávka nad 

Vatikánom?

Počas pobytu vo Vatikáne sa nemusíte báť, že by 

vám spadlo lietadlo na hlavu, pretože prelety nad 

Vatikánom sú zakázané.

 Čo to je La terra di nessuno?

Vo Vatikáne sa nachádza kúsok zeme, ktorý je 

skutočnou geografickou raritou, pretože nepatrí 

nikomu: ani Taliansku a ani Vatikánu. Územie s 
2rozlohou 152 m , vtlačené medzi oba štáty, nesie 

názov La terra di nessuno („zem nikoho“) a je 

málo známou zaujímavosťou. „Zem nikoho“ 

môžeme vidieť vcelku z väčšej vzdialenosti. Je 

ňou Corridoio di Castello (Hradný koridor), 

postavený v 13. storočí pápežom Mikulášom III., 

ktorý sa tiahne od Anjelského hradu do Vatikánu. 

V stredoveku slúžila táto úzka spojnica ako 

úniková cesta pre pápežov z Vatikánu do 

spomínaného Anjelského hradu (bývalého 

mauzólea cisára Hadriána, ktoré bolo prestavané 

na pevnosť).

 Kto bol pápež Ján XX.?

Neexistuje žiaden Ján XX. Rozhodli tak v 10. 

storočí, aby sa opravila chyba v následnosti mien. 

Meno Ján je najčastejšie používaným menom 

pápežov. V 7. storočí však toto meno nebolo 

použité, lebo sa myslelo, že prináša nešťastie. Ján 

VII. bol zavraždený členmi svojej rodiny v roku 

882, Ján XI. zomrel vo väzení v roku 935 a Ján XII. 

bol ubitý na smrť rozvášneným mužom. Až pápež 

Roncalli mal odvahu v roku 1958 zvoliť si meno 

Ján XXIII.

 Akú zvláštnu poštu dostával Ján Pavol II.?

Ján Pavol II. dostával veľmi často listy od detí. 

Veľa z nich si uchovával vo svojom súkromnom 

archíve: „Drahý pápež, ty si iný. Mám rád tvoje
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príbehy o pápežoch, ktorí ťa predchádzali, ale ty 

sa mi páčiš najviac. Myslíš si, že urobíš svet 

l e p š í m ? “  ( l i s t  1 4 - r o č n é h o  c h l a p c a )

„Videl som ťa v telke, keď ťa ten zlý človek 

postrelil. Musí to byť ťažké žiť neustále vystavený 

nebezpečenstvu. Viem, že Ježiš ti pomôže. 

Špagety robia dobre zdraviu, a ak ich budeš jesť 

viac, ako poľské jedlá, budeš sa mať lepšie. 

Nezabudni na moju radu!“ (10-ročný chlapec)

„Drahý pápež! Ako sa cíti niekto, kto zomiera? 

Nikto mi to nechce povedať. Ja to chcem vedieť, 

ale nie vyskúšať...“ (11-ročný chlapec)

Pápež dostal i telegram nasledujúceho znenia: 

„Keď si večer líham, mám strach, lebo sa mi 

snívajú hrozné sny. Prosím ťa, povedz Bohu, aby 

mi posielal v noci lepšie filmy.“

Najzábavnejším bol však telegram 9-ročného 

dievčaťa z Bostonu: „Pán Svätosť, moja mama mi 

povedala, že ma priniesol bocian. Keď sa narodil 

môj braček, tiež ho priniesol bocian. Drahý 

pápež, mohol by si dohodnúť s Bohom, aby mala 

nabudúce moja mama už normálny pôrod?“

Jeden 10-ročný chlapec napísal: „Bohu, ktorý je 

pri pápežovi - Drahý Ježiš, čítal som tvoju Knihu. 

Nabudúce, keď budeš písať Bibliu, vlož tam aj 

trochu viac napätia a dobrodružstva.“

 Aký je pápežov plat?

So zvolením jedného z kardinálov za pápeža 

dostáva sa dotyčnému povýšenia, no zároveň i 

poníženia. Je to možno neuveriteľné, ale 

pravdivé - pápež nezarába ani líru! Pápež 

nevlastní dokonca ani žiadne osobné konto v 

banke.

 Ktorý z pápežov vykonávali pred svojím 

zvolením aj iné zamestnanie?

Pápež Eusébius (310) bol lekárom a historikom. 

Pápež Bonifác VII. (1294-1303) vykonával prax 

a d v o k á t a .  P i u s  I I .  ( 1 4 5 8 - 1 4 6 4 )  b o l  

diplomovaným literátom a básnikom. Pápež 

Inocent X. (1644-1655) bol sudcom a pápež 

Inocent XI. (1676-1889) bol bankérom.

 Ktorý z pápežov napísal kuchársku knihu?

Jediným pápežom, ktorý napísal kuchársku knihu 

bol Pius V. (1566-1572). Nazval ju „Tajomstvá 

kuchyne pápeža Pia V.“. Jeho obľúbeným 

dezertom bola jablková torta.

 Aká bola reakcia Pia XII. na oslobodenie 

Ríma od nacistov?

V deň, keď americké jednotky dorazili do Ríma, 

aby ho oslobodili od Nemcov, prišiel generál 

Harmon za pápežom Piom XII. a ospravedlňoval 

sa za hluk tankov v uliciach Ríma. Pápež mu s 

úsmevom odpovedal: „Keď prichádzate 

oslobodiť Rím, môžete robiť toľko hluku, koľko 

chcete.“

 Dokázal niektorý z pápežov prerušiť štrajk 

robotníkov?

Počas jedného dôležitého sviatku slúžil Ján XXIII. 

vo Vatikáne slávnostnú svätú omšu, ktorú 

prenášala televízia i rozhlas. Na to však bolo 

potrebné 3500 kilowattov energie. Vatikánske 

generátory boli v tom čase vygenerovať iba 2100 

kilowattov. Zamestnanci rímskej elektrárne však 

štrajkovali. Pápež ich prosil, aby dodali do 

Vatikánu aspoň potrebné množstvo na prenos. 

Šéf štrajkujúcich na to povedal: „Áno! Pre pápeža 

Jána to urobíme. On nám priniesol svetlo a my 

mu ho teraz vrátime.“

 Ktorý pápež takmer stratil vo vatikánskej 

knižnici život?

Bol to pápež Pius XI., ktorý len tesne unikol smrti 

vo Vatikánskej knižnici 22. decembra 1931. Desať 

minút po tom, ako opustil priestory knižnice, v 

ktorých strávil pol hodiny, sa tu zrútil strop a 

prebúral podlahu. Prelát, s ktorým pápež 

predtým rozprával, utrpel pri tom smrteľné 

zranenie.

Boris
zdroj: internet
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Dnes, skrze počuté slovo, máme 
možnosť nahliadnuť do Božského Srdca. 
Neuvidíme tam žiadne farebné lúče, ani 
oheň a tŕnie, ale skrze počuté Slovo, ktoré 
hovorí o Božích skutkoch, si môžeme a 
máme uvedomiť veľkosť Lásky, ktorá horí v 
tomto Srdci. Boha môžeme „vidieť“ skrze 
Jeho Slovo, ktoré je zároveň aj skutkom.

Evanjelium a prvé čítanie nám hovoria o 
tom, ako Boh hľadá 
človeka. Je to Boh, 
ktorý nás na ceste 
hľadania predchádza. 
Ke ď  s a  n a  ú sv i te  
ľudských dejín človek 
dopustil hriechu, bol to 
Boh, ktorý ho hľadal a 
je to Boh, ktorý človeku 
stále kladie otázku: 
„Adam, kde si?" Nie je 
to otázka na miesto, ale 
je to otázka na stav 
ľudskej duše, na stav 
ľudského srdca, na 
našu vzdialenosť od 
Boha. Pretože ak moje 
srdce nie je zjednotené 
so Slovom Božím, som 
pre Boha neznámou 
zemou, krajinou absurdnosti. Nehľadali by 
sme Boha, keby On sám už v nás nebol 
prítomný ako princíp nášho hľadania, ako 
túžba v našom srdci. Sv. Augustín hovorí: 
„Nespokojné je ľudské srdce, kým 
nespočinie v Tebe, Bože!“ Ľudská spása je v 
zjednotení s Bohom, skrze Božie Slovo a 
Ducha. Človek bol stvorený preto, aby sa stal 
Božím obrazom. Plne sa však Boh môže 
prejaviť v človeku vtedy, keď zaujme ľudský 
rozum, vôľu i srdce. Srdce je tým 
najdôležitejším miestom Božej vlády v 

človeku. Kto zaujal srdce, ovládol celého 
človeka.

Boh získava naše srdcia skrze svoju 
obetu za nás. „Veď Kristus zomrel v určenom 
čase za bezbožných, keď sme boli ešte 
bezmocní.“ Kristus zomrel za nás, vtedy, keď 
sme ešte vôbec nerozmýšľali tak, ako 
rozmýšľame, vďaka Bohu, dnes. Všetci sme 
boli odsúdení na smrť pre svoju narušenosť, 

ale Ježiš naše hriechy 
vzal na seba a v sebe 
ich premohol.

„Ale Boh dokazuje 
svoju lásku k nám tým, 
že Kristus zomrel za 
nás, keď sme boli ešte 
hriešnici.“ Niekedy si 
myslíme, že Božiu 
lásku musíme predísť 
svo j í m  k va l i t ný m  
životom a čudujeme 
s a ,  ž e  n a p r i e k  
najlepšiemu úsiliu sa 
nám vôbec nedarí v 
duchovnom živote, 
sme nervózni, často 
žijeme vo vedomí 
svojho beznádejného 
položenia. Dnes sa 

dozvedáme, že Božia láska je faktom, Boh je 
Láska a len láska. Jeho láska nás predchádza, 
jeho láska nás mení. Sami zo seba nič 
dobrého nevydáme. Potrebujeme veriť v 
túto lásku tak, ako zrno potrebuje zem. Bez 
vedomia a viery v túto lásku neurobím nič. 
„Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte 
hriešnici“. Sme ospravedlnení jeho krvou. 
Nie svojimi zásluhami, ale jeho krvou.

Tajomstvo dnešnej  s lávnosti  je 
tajomstvom Božej lásky, ktorá prebývala v 
ľudskom srdci Ježiša, pravého Boha i

Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
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pravého človeka a chce prebývať aj v nás. 
Božia láska môže byť rozliata v našich 
srdciach skrze Ducha Svätého. Z čoho 
pramení táto láska? Zo skutočnosti: „Veď 
Kristus zomrel v určenom čase za 
bezbožných, keď sme boli ešte bezmocní.“ 
Nikto nemá väčšiu lásku, ako ten, kto dá svoj 
život za svojich priateľov, ale láska Božia ide 
ešte ďalej. Ježiš dáva svoj život za nás, keď 
sme boli ešte znepriatelení s Bohom. 
Dotknime sa vierou dnes tohto tajomstva. 
Prijmime ho vierou a tešme sa, že Kristus 
zomrel za nás.

N i e k t o r í  z d ô v o d ň u j ú  v i e r u  v  
reinkarnáciu tým, že ľudský život je veľmi 
krátky na to, aby sme mohli Boha uzmieriť, 
že musíme prejsť rôznymi životmi a 
očisťovať sa. Porovnajme to s evanjeliom, 
ktoré hlása sv. Pavol. Je naozaj pravdou, že 
človek nemôže vlastnými silami uzmieriť 
Boha a to ani miliónom životov. Ale dnes 
počujeme, že nie my samých seba máme 
vykúpiť. Ježiš je náš Vykupiteľ. On zomrel na 
našom mieste a za nás. Pre dobrotu nášho 
Boha nie sme odsúdení na reinkarnáciu. 
„Lebo sme boli zmierení s Bohom smrťou 
jeho Syna, keď sme boli ešte nepriateľmi, 
tým skôr už ako zmierení budeme spasení 
jeho životom.“ Verme s istotou tomuto 
Božiemu Slovu a dovoľme, aby zasiahlo 
naše srdce, a tak sa vyhneme úzkostiam a 
strachom, ktorými nás chce ovládať diabol.

Sv. Otec Ján Pavol II. vo svojej meditácii 
nad ružencom hovorí: „Meditácia o 
Kristových tajomstvách sa v ruženci podáva 
charakteristickou metódou, ktorá zo svojej 
podstaty napomáha ich osvojenie. Je to 
metóda založená na opakovaní. Platí to 
predovšetkým pre modlitbu Zdravas', 
Mária, ktorá sa opakuje až desaťkrát pri 
každom tajomstve. Ak sa na toto 
opakovanie pozerá len povrchne, môže to 
zvádzať k považovaniu ruženca za nudnú 
modlitbu. Úplne inak však uvažujeme, keď 

na ruženec hľadíme ako na vyjadrenie lásky, 
ktorá sa neúnavne obracia na milovanú 
osobu, a to prejavmi, ktoré sú síce navonok 
podobné, ale stále nové pre cit, ktorým sú 
naplnené.

V Kristovi Boh skutočne prijal „srdce z 
mäsa“. Má teda nielen Božské Srdce, bohaté 
na milosrdenstvo a odpustenie, ale aj 
ľudské srdce, schopné všetkých záchvevov 
citu. Ak by sme na to chceli dôkaz z 
evanjelia, nebolo by ťažké nájsť ho v 
dojímavom rozhovore Krista s Petrom po 
zmŕtvychvstaní: „Šimon, syn Jánov, miluješ 
ma?“ Na trojnásobnú otázku Peter Kristovi 
trikrát odpovedá: „Pane, ty vieš, že ťa mám 
rád“ (porov. Jn 21, 15-17). Bez ohľadu na 
špecifický význam tejto pasáže, takej 
dôležitej pre Petrovo poslanie, nikomu 
nemôže uniknúť krása tohto trojitého 
opakovania, v ktorom sú naliehavá otázka a 
príslušná odpoveď vyjadrené spôsobom 
známym zo všeobecnej skúsenosti ľudskej 
lásky. Aby sme pochopili ruženec, musíme 
pochopiť psychologickú dynamiku, ktorá je 
vlastná láske.

Jedna vec je jasná: ako sa opakovaním 
modlitby Zdravas, Mária obraciame priamo 
na Máriu, s ňou a cez ňu smeruje toto 
vyjadrenie lásky v konečnom dôsledku k 
Ježišovi. Opakovanie je živené túžbou čoraz 
väčšmi sa pripodobniť Kristovi, čo je pravým 
programom kresťanského života. Sv. Pavol 
tento program vyjadril ohnivými slovami: 
Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk (Flp 1, 
21). A zasa: Už nežijem ja, ale vo mne žije 
Kristus (Gal 2, 20). Ruženec nám pomáha 
čoraz väčšmi sa pripodobňovať Kristovi, až 
kým nedosiahneme skutočnú svätosť.

Prevzaté
zdroj: frantiskani.sk
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Srdce Ježišovo,
nauč nás milovať to Srdce nádherné, 

to ONO ťa povedie na zemi, v púšti, v 
tmách ON je ten vzácny poklad.

Žeby diaľka vás delila?
Nie, nie je to diaľka, len málo, málo 

lásky pre Spasiteľa. On žije v nás, tam 
hlboko v srdci počuť tichý jeho hlas. Volá 
nás, volá na nás, v hurhaji tohto sveta 
málo počúvame Spasiteľa. Veľa hluku, 
málo lásky, človek človeku robí vrásky z 
nemilovania jeden druhého a On dal 
všetko za človeka biedneho. Načo mi je 
moja maličkosť, keď mám silu tvojho 
Srdca? Nech moja modlitba je vrúcna, 

buď mojou silou, láskou celoživotnou. 
Nie deň, nie rok či mesiac, chcem Ťa 
milovať vždy viac a viac. Niekedy 
nemám silu, preto prosím Máriu: Panna 
Mária, prosím, dodaj mi ju.

Jeho Srdce je najdôležitejší bod 
sveta, je to Láska. Je pre všetkých, 
veriacich aj neveriacich, čo Ho milujú, aj 
tých, čo Ho ešte nemilujú. Na kríži vyšla z 
Jeho Srdca krv a voda - symbol nového 
života. On nepotrebuje moje konanie - 
nekonanie, odovzdanie - neodovzdanie. 
U Neho je podstatné iba milovanie.

Eva Č.

Srdce Ježišovo
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