
Časopis farnosti Považská Bystrica - Rozkvet                    pri Kaplnke sv. Heleny      číslo 3.
MajákHELENSKÝ ZAMYSLENIE

Kardinál Carlo Maria Martini napísal 
v pastierskom liste: „Je potrebné prechádzať 
od tradičnej viery (aj keď ona je dobrá, ale je 
len tradičná), k vnútornej viere, osobnej viere 
postavenej na hlbokom presvedčení, že ona 
bude schopná vydávať svedectvo“.

Boh nám umožnil a doprial cez posledné 
mesiace prežívať veľké udalosti a pospomínať 
si na veľkých ľudí aj preto, aby sme išli na 
hlbinu našej viery. Tohtoročná Veľká  noc nás 
opäť upriamila na pravdu, že život sa nekončí, 
lebo Ježiš vstal z mŕtvych. V tejto atmosfére 
Zmŕtvychvstania sme prežívali blahorečenie 
Jána Pavla II, ktorý z okna otcovho domu 
za nás oroduje a povzbudzuje, aby sme boli 
ochotní povedať „Totus Tuus – celý tvoj, 
Mária.“

Naša radosť sa znásobila, keď bol 
v Chrenovci pri Prievidzi 20. mája vysvätený 
prvý kňaz z našej mladej farnosti Matej 
Trizuliak MS. Hneď na druhý deň 21. mája 
sme mohli prežívať na kopci primičnú 
svätú omšu a dostali sme aj novokňazské 
požehnanie. Vyprosujeme mu milosť, aby sa 
vo svojom živote a konaní  vyznačoval silným 
evanjeliovým svedectvom.

Každý z nás si pamätá na svoje I. sv. 
prijímanie. Aj my sme mali k tomu príležitosť 
29. mája, keď sme sa tešili, že 66 detí prijalo 
po prvýkrát Ježiša Krista.

S veľkou túžbou sme očakávali aj sviatosť 
birmovania. 12. júna o 10.30 bola na kopci 
po prvýkrát vysluhovaná sviatosť birmovania 
stodesiatim mladým ľuďom. Táto sviatosť 
je nevyhnutná preto, aby sme vôbec mohli 
naplno žiť kresťanský život. Prajeme mladým 
birmovancom, aby zostali verní Božiemu 
slovu a prijatému učeniu.

Nie je možné zabudnúť ani na deň matiek, 
na všetky mamy, aby sme im poďakovali 
za ich lásku a trpezlivosť. Nemôžeme 
nespomenúť aj to, že sme prežili jeden rok 
existencie Cirkevného centra voľného času, 
kde mladí a deti mohli v duchu viery stráviť 
svoj voľný čas.

Keďže sa končí školský rok, chcem 
poďakovať všetkým animátorom, ktorí boli 
zapojení do prípravy birmovancov, snúbencov, 
za ich čas, nasadenie a nadšenie.

Koniec júna je časom prekladania kňazov. 
Tentokrát to neobišlo ani naše spoločenstvo. 
30. júna od nás odchádza páter Bogdan 
Kadluczka MS do farnosti Maňa za správcu 
farnosti. Hoci tu bol len 2 roky, zanechal 
v mnohých dojem dobrého spovedníka, 
spolubrata a kňaza. Nech ho Pán odmení za 
každé dobro a sprevádza na novej etape jeho 
kňazského a rehoľného života. Od 1. júla 
prídu do nášho spoločenstva dvaja pátri: páter 
Czeslav Oko MS z Mane a Stanislav Pyzik 
MS z Chrenovca. Som presvedčený, že budú 
pre nás veľkým darom a výzvou.

Na záver dúfam, že ten požehnaný čas 
zanechal v našom živote veľa dobrých 
myšlienok a predsavzatí a bol príležitosťou 
ešte hlbšie sa zakoreniť v Kristovi. Takto 
obohatení sa môžeme s nádejou rozbehnúť do 
všetkých kútov sveta počas prázdnin. Nech 
vás Pán požehnáva a Panna Mária ochraňuje.

                                  Páter Wieslaw

Milí čitatelia,
     Cítim, že ste ma práve zvedavo zobrali do svo-
jich rúk. Srdečne vás zdravím a teším sa na vás. 
Celé dnešné číslo bude o daroch. Júl začíname 
v znamení dvoch sŕdc – Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. 
Dva úžasné dary, ktoré nám dal Stvoriteľ. Sme 
však aj  majiteľmi pokladu, ktorý  si možno ani  
neuvedomujeme. Je ním uzdravujúci Ježišov dotyk 
vo sviatosti zmierenia. Ten nedávno dostali aj 
naše prvoprijímajúce deti. A Ježiš na nás nešetril. 
Daroval nám  ďalší veľký dar. Eucharistiu. Silu, 
ktorá premieňa svet. Blahoslavený Ján Pavol II. 
povedal, že je najväčším bohatstvom Cirkvi. Sedem 
vzácnych darov pre život prijali aj naši birmovanci 
posilnení Duchom Svätým.  
     Vzácnym darom a požehnaním pre našu mladú 
farnosť je náš novokňaz i naši duchovní otcovia. 
Veľkým darom ste vy, mamy, otcovia, rodiny, deti... 
Veľkým darom sú vaše srdcia obrátené k Božiemu 
srdcu. Vtedy sú tou najväčšou silou proti bolesti, 
trápeniu i nespravodlivosti celého sveta. Sú zá-
chranou a dokážu spasiť svet. Nech nás všetkých  
pri tom Boh vedie za ruku.
To vám do každého nového dňa, ktorý je darom od 
Stvoriteľa, želá váš  

maličký darček Helenský Maják

Na sviatok Božieho milosrdenstva 1. mája státi-
síce pútnikov v Ríme a ďalšie pri televíznych 
obrazovkách plakali a tlieskali. Ján Pavol II. bol 
blahorečený. Vtedy sa na nás všetkých  už určite 
pozeral z nebeského okna a usmieval sa. 

Aké šťastie, pre mnohých z nás, že sme ho 
poznali, viackrát videli  celkom zblízka, moh-
li si s ním podať ruku... Bol pre nás otcom, 
priateľom, patril do našich rodín,  prichádzal 
a prihováral sa nám počas najväčších sviat-
kov. Upokojoval nás slovami: „Nebojte sa! 
Otvorte brány Vykupiteľovi.“ A keď bolo treba 
posmeľoval: „Nikdy sa nehanbite za evanje-
lium!“

Miloval mladých, ktorí ho nadšením nasle-
dovali a trávili s ním Svetové dni mládeže 
v rôznych kútoch zemegule. Jednoducho bol 
výnimočný. A to nielen pre nás veriacich.  
Ľudí si získaval svojím spôsobom života. „Bol 

vnútorne slobodný, šťastný, naplnený, svätý... 
To všetko pochádzalo z jeho vzťahu s Kristom. 

Keď som ho videl modliť sa, keď sa usmieval, 
keď sa prechádzal po horách, mával som dojem, 
že vidí svojho Krista, v ktorého verí“, - spomína 
jeho lekár Navarro-Valls, ktorý s ním trávil veľa 
času. 

Zažili a videli sme svätca. Je úžasné mať v ne-
bi  takéhoto priateľa, ktorý sa prihovára za nás.

Blahoslavený Ján Pavol, oroduj za nás. 

 Ján Pavol II. blahorečený

Známka bl. Jána Pavla II.
Slovenská pošta vydala pri príležitosti 
blahorečenia pápeža Jána Pavla II. poštovú 
známku vo forme upraveného tlačového 
listu.



2.    SPRAVODAJSTVO

 PREDSTAVUJEME

Sväté omše v našej farnosti počas prázdnin
Pondelok – sobota: ráno    6.45 hod.
  večer  18.00 hod.
n e d e ľ a: 7.00,    8.00 hod. 
mládežnícka 10.00, detská  11.15  hod.
večer  18.00 hod.
vo sviatok: 6.45, 16.30, 18.00 hod.

Svätá spoveď: 
pred každou svätou omšou
pred prvým piatkom v mesiaci: pondelok, utorok, 
streda od 17.00 hod.
štvrtok a piatok od 15.00 hod.
 
Rodinné spoločenstvá:
Modlitby matiek – posledný utorok v mesiaci po 
večernej svätej omši
Modlitby otcov – prvý piatok v mesiaci o 19.30 hod.

NEMOCNIČNÁ DUCHOVNÁ SLUŽBA
Počas letných mesiacov sv. omša 
v nemocnici v malej zasadačke 
nebude. Dôvodom sú stavebné 
práce. Stále zostáva možnosť 
návštevy kňaza pri lôžku chorého a 

vysluhovanie sviatosti pomazanie chorých.
Duchovná služba: 0905/ 26 29 21

eRko má dvadsať
Najväčšia detská organizácia – hnutie kresťanských 
spoločenstiev detí (eRko) oslávila koncom mája  
svoje dvadsiate narodeniny.  Medzi osemtisíc členov 
tejto veľkej rodiny patria aj naše rozkveťácke deti 
a animátori, ktorí sa im venujú vo voľnom čase. 
Určite ich poznáte z nedeľných popoludní, alebo 
podujatí ako je koledovanie Dobrá novina, Vypni 
telku, zapni seba, Biela stužka v Deň počatého 
dieťaťa. Blahoželáme

MÁJOVÉ UPRATOVANIE
Možno ste si všimli, že rodičia s malými deťmi, 
ktoré ešte neobsedia celú omšu v kaplnke, 
sú počas nej v jej okolí. Deti sa tam hrajú 
v malom lesnom poraste, ktorý skrášľuje 
Helenský kopec. Neverili by ste však, koľko 
nebezpečenstva tam na ne číha. Sklenené 
črepiny, kusy plechu, klincov, plastových fl iaš... 
Preto sa niekoľko rodín po večernej sv. omši 
vyzbrojilo rukavicami a igelitovými vrecami a 
vyčistili všetok neporiadok.  Za všetci detičky im 
ďakujeme.

ZNAK ŠKOLY
Základná škola sv. Augustína oslavovala
Dvadsiate výročie svojho znovuobnovenia oslávila 
8. júna ďakovnou sv. omšou vo farskom Kostole 
Návštevy Panny Márie. Školu zriadil Biskupský 
úrad v Nitre 23. mája 1991. Sv. omšu celebroval 
žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Oslavy 
pokračovali slávnostnou akadémiou s bohatým 
programom v Katolíckom dome. Škola pri tejto 
príležitosti vydala aj bohato ilustrovanú publikáciu, 
v ktorej zachytáva udalosti a aktivity od r. 1991 do 
r. 2011.

VEREJNÉ UZNANIE MESTA
Ladislav Herman, dekan, správca farnosti 
P.Bystrica a titulárny kanonik nitrianskej sídelnej 
kapituly   prevzal  počas osláv Dni mesta17. júna 
verejné uznanie mesta Považská Bystrica. Udelené 
bolo pri príležitosti jeho životného jubilea – 60 
rokov, za dlhoročnú, neúnavnú prácu pri rozvíjaní 
duchovných hodnôt, starostlivosti o katolícku 
mládež i dospelých, za entuziazmus a aktívnu 
spoluúčasť na vybudovaní nových kostolov v P.
Teplej, D. Mošenci a nových kaplniek v Praznove, 
Podmaníne a Milochove.
Oslavy boli ukončené v nedeľu 19. júna 
slávnostnou sv. omšou za mesto a jeho obyvateľov. 
Sv. omšu celebroval L. Herman. Spevom a hudbou 
ju skrášlili folklórne súbory.

NAPÍŠTE NÁM 
Nielen o sebe, ale aj o svojich rodinách, 
priateľoch, susedoch, živote v spoločenstvách, 
zaujímavých podujatiach. Radi vás predstavíme 
našim čitateľom.

Blahoželania

V máji si pripomenul 
25. výročie kňazskej vysviacky 

náš páter Mgr. Bogdan Kadluczka. 

Dva roky ste nám prinášali  Ježišove 
posolstvá lásky. Za všetko Vám 

ďakujeme a želáme, aby Pán žehnal 
každý Váš krok aj na novom pôsobisku. 

To Vám v modlitbách 
vyprosujú farníci z Rozkvetu.

Slávnostnou sv. omšou  30. mája 
poďakoval  vo farskom kostole Návštevy P.Márie 

za 60 rokov života Kristov kňaz 
Mgr. Ladislav Herman, 

titulárny kanonik nitrianskej sídelnej kapituly, 
dekan a správca farnosti v P. Bystrici. 

S duchovnou kyticou modlitieb 
sa pripájame ku gratulantom 
a do ďalších kňazských rokov 

Vám želáme veľa Božích milostí i požehnania. 
Vaši farníci z P.B.  a P. B. – Rozkvet

Nemocnica je jeho hlavným pôsobiskom. 
Venuje sa pacientom, ktorí potrebujú liečiť nielen 

telo ale aj chorú dušu. 
Nemocničný duchovný 

Mgr. František Galvánek 

si v týchto dňoch pripomenul výročie svojej 
vysviacky a o pár dní to budú aj narodeniny. 

Pri tejto príležitosti 
posielame kyticu uvitú z modlitieb, 

želáme pevné zdravie, plnosť Božích milostí, 
silu Ducha Svätého a ochranu

 našej nebeskej Matky.
Veriaci z PB., okolia a vďačné pútničky 

Už je to 16 rokov. 
16 rokov neúnavnej práce 

pri oltári, ale aj medzi starými, chorými, 
ktorým trpezlivo prináša  duchovné povzbudenie 

a chlieb večného života. 
Napriek svojim problémom, 

podlomenému zdraviu, plní statočne službu 
vo vinici Pánovej. 

Stály diakon Jozef Cahel. 

Všetci, ktorí Vás poznáme, 
Vám chceme aj touto 

cestou poďakovať. Najsvätejšie Srdce Ježišovo 
nech Vás sprevádza a Matka Božia 

ochraňuje 
na Vašej životnej púti.

Vďační veriaci

HELENSKÉ HODOVÉ SLÁVNOSTI
Hodové slávnosti k úcte Svätej Heleny

Rozkvet
15.08. – 21.08.2011

„ Tu je dôležitá svätosť!“

15. 8. 20111
Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie
Sv. omše: 6.45 hod, 16.30hod., 18.00 hod.

16. 8. 2011
o 18.00 hod. svätá omša za rodiny 
 – požehnanie deti

17. 8. 2011
o 18.00 hod. evanjelizačná svätá omša

18.8.2011
o 18.00 hod. Slávnostná sv. omša k úcte 
sv. Heleny 

Taize
19. 8. 2011

15.00 hod. ruženec k B. milosrdenstvu
15.30 hod. Krížová cesta Rozkvetom 
18.00 hod. Svätá omša 
 Privítanie relikvií Sv. Cyrila
 a Metoda
19.30 hod. koncerty – gospel
21.45 hod. Večerné zamyslenie
22.00 hod. Celonočná adorácia

20. 8. 2011 
10.00 hod. Workshopy pre deti 
14.00hod. Detské divadlo
17.00 hod. mládežnícka svätá omša- 
Rozlúčenie sa s relikviami sv. Cyrila a 
Metoda
19.00 hod. koncert – gospel
21.45 hod. Večerné zamyslenie

21. 8 . 2011
o 10.00 hod. Slávnostná Svätá omša –  
celebruje O. provinciál Misijnej spoločnosti 
Sv. Vincenta de Paul Jozef Noga  CM



Myšlienky z kázne Generálneho pred-
staveného Misionárov Saletínov Dennisa J. 
Loomisa MS na primičnej sv. omši Mateja 
Trizuliaka MS. 

V tomto svete, v ktorom žijeme, existuje jed-
na bežná metóda, na základe ktorej dokážeme 
odhadnúť kvality človeka na danú profesiu ale-
bo kariéru. Táto metóda spočíva v tom, že vy-
menujeme silné stránky človeka a jeho talenty. 
Viete dobre komunikovať? Máte dobrú a rýchlu 
myseľ? Dokážete správne reagovať pod tlakom? 
Na základe týchto hodnôt dokážeme rozlíšiť, či 
sa osoba hodí na zamestnanie právnika, lekára, 
elektrikára alebo učiteľa. Ľudia majú tendenciu 
použiť túto istú metódu aj pri hodnotení kan-
didáta na kňazstvo. Avšak tieto hodnotiace krité-
riá, ktoré sa používajú pre iné profesie a kariéru, 
sú nie vždy dôležité a užitočné, keď hovoríme 
o kňazstve. A tieto kritériá nie sú dôležité 
a užitočné, pretože kňazstvo nie je ani profesia, 
ani kariéra, ani práca. Kňazstvo je povolanie. 
Je to povolanie alebo poslanie zahalené tajom-
stvom. Keď sa pozrieme na ľudské osobnosti 
zo Svätého Písma, oni odporujú ľudskej logike, 
prečo si ich mal Boh vybrať pre úlohy, ktoré im 
zveril. Tieto osoby boli buď príliš mladé, alebo 
príliš staré. Príliš tvrdohlavé, alebo veľmi boja-
zlivé. Veľmi oddané spoločenskej situácii, alebo 
veľmi vzdialené od nej. Inými slovami: Božie 
plány málokedy korešpondujú s ľudskou logik-
ou. Tak otec Matej, ty tu dnes stojíš, čerstvo vys-
vätený kňaz, keď mnoho iných, ktorí sa vydali 
na túto cestu, nedošlo do cieľa. Toto tajomstvo 
však nie je bez odpovede. Odpoveď nachádzame 
priamo v Ježišových slovách: ty si si nevyvolil 
Mňa, ale ja som si vyvolil teba.

V dokumente Druhého vatikánskeho koncilu 
o službe a živote kňazov Presbyterorum ordinis 

nájdeme nasledujúcu pasáž: „Kňazi majú hlavnú 
a prvotnú úlohu ohlasovať Evanjelium všetkým 
ľuďom“. Ohlasovať Evanjelium neznamená 
ohlasovať hocičo a potom to nazvať Evanjeli-
om, ale znamená to niečo omnoho presnejšie. 
Sv. Otec Benedikt XVI. povedal o kázaní: 
„Keď bol Pán pohnutý Božím milosrdenstvom, 
interpretoval Božie slovo tak, že sám sa naz-
val týmto Božím slovom, a takto nám ukázal 
smer. Je to funkcia v osobe Krista, ktorú vidíme 
v kňazovi. V tomto svete, ktorý je plný chaosu 
a zmätku, nám kňaz zosobňuje Krista, svetlo na 
tomto svete“. Z tohto dôvodu kňaz neučí svoje 
vlastné myšlienky, alebo fi lozofi u, ktorú si sám 
vymyslel, alebo ktorú objavil, alebo ktorá sa mu 
páči. Kňaz nehovorí sám za seba, ani o sebe, 
aby si získal obdivovateľov, alebo dokonca, aby 
založil nejakú vlastnú skupinu. Kňaz nehovorí 
svoje vlastné veci, ani svoje vlastné myšlienky 
v spleti všetkých fi lozofi í. Kňaz učí v mene 
Krista, ponúka ľuďom pravdu, ponúka Krista 
samotného: jeho slovo, jeho spôsob života a to, 
ako žiť ďalej.

„Miluješ ma?“ Túto otázku sa opýtal Ježiš Pet-
ra na brehu Galilejského jazera po Ježišovom 
zmŕtvychvstaní, a omnoho dôležitejšie po 
Petrovom zapretí. Opýtal sa Ježiš  Petra, prvého 
pápeža: Vieš ako riadiť Cirkev? Vieš písať dobré 

encykliky? Dokážeš získať veľa peňazí na chod 
Cirkvi? Nie. Ježiš sa ho opýtal: „Miluješ ma?“ 
Túto istú otázku sa pýta nás kňazov a učeníkov. 
Ak je naša odpoveď áno, potom všetky ostatné 
veci, ktoré súvisia s vykonávaním kňazského 
povolania, zvládneme. Ak je odpoveď nie, 
všetky ostatné veci sú zbytočné. Ako učeník 
a ako saletín, nikdy nesmieš zabudnúť, že pod-
statou Božej lásky je dar odpustenia. Ak niekto 
nemiluje, nemôže odpustiť, a ak niekto nemôže 
odpustiť, nemôže ohlasovať Ježišove Evanjeli-
um, ktoré je vlastne Evanjelium lásky. Ako kňaz, 
ktorý zmieruje ľudí s Bohom, a ktorý odpúšťa, 
musíš mať na pamäti, že nie sme pôvodcovia 
odpustenia, ale že sme len Božím nástrojom, 
ktorý ma slúžiť Božiemu ľudu.

Musíš stále pripomínať Božiemu ľudu, 
a samozrejme aj samému sebe, ako veľmi nás 
Boh miluje. Túto lásku musíš hlásať každý deň, 
stále a stále, pretože my ľudia rýchlo zabúdame. 
Ale varujem ťa: stačí ak niekomu povieš raz, že 
Boh ho nemiluje, alebo že mu neodpustí, toto si 
zapamätá až do konca života.

Vďačný milosrdnému Bohu za dar kňazstva 
Vás žehná a prosí o modlitbu

Matej Trizuliak
Misionár Matky Božej z La Salette

Považská Bystrica – Debowiec 
– Kraków 2011

Nech vás žehná Pán
a nech vás chráni!
Nech vám Pán ukáže jasnú tvár 
a nech vám je milostivý!
Nech Pán obráti svoju tvár k vám 
a daruje vám pokoj!

ZO ŽIVOTA FARNOSTI                                                                               3.
 NÁŠ PRVÝ NOVOKŇAZ MATEJ

Matej, miluješ ma?
Náš farník Matej Trizuliak prijal kňazské svätenie z rúk otca biskupa Mons. Rudol-

fa Baláža 20. mája vo farskom kostole sv. Michala Archanjela v Chrenovci-Brusne. 
Za tento veľký dar poďakoval Bohu slávením primičnej sv. omše vo farskom kostole 

sv. Heleny na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici v sobotu 21. mája. Novokňazskú 
sv. omšu slávil aj v priestoroch budúcej nemocničnej kaplnky 17. júna  a vo farskom 
kostole Návštevy P.Márie v nedeľu 26. júna. Náš novokňaz bude pôsobiť vo farnosti 
Maňa.

Milý Matej! Pri príležitosti Tvojej kňazskej vysviacky a primičnej svätej omše Ti želáme, aby 
Duch Svätý pohliadol na Teba a naplnil Tvoje srdce Božím pokojom, aby Ti Ježiš dal silu ísť cestou, 
ktorú si si vybral, vždy s láskou a pokorou kňaza a aby Ťa požehnával všemohúci Boh, aby si mohol 
jeho požehnanie rozdávať ľuďom!

V mene všetkých farníkov redakcia Helenského Majáka.



KEĎ SÚ SILNÍ MUŽI 
NA KOLENÁCH

     Modlitby otcov vznikli po rozšírení Modlitieb 
matiek. Aj muži sa chceli stretávať pri spoločnej 
modlitbe, pri úprimnom rozhovore s Bohom. 
A tak začali vznikať malé skupinky otcov, ktoré 
sa stretávajú pravidelne v mieste svojho bydliska, 
v bytoch, domoch alebo v kostole, aby sa modlili 
za svoje rodiny.
      Prvý piatok v mesiaci sa v kaplnke sv. Heleny 
o 19.30  stretávajú aj naši rozkveťácki otcovia pri 
spoločných modlitbách. Sú otvorené pre všetkých, 
ktorí majú túžbu pridať sa a odovzdať svoje 
problémy Pánovi. Sú pre všetkých, ktorí potrebujú 
pomoc, radu, povzbudenie.  Lebo byť otcom je 
náročné, zvlášť v dnešnej uponáhľanej dobe. Lebo 
otec, to  je aj manžel, priateľ, ochranca, učiteľ a 
morálny vzor. Otec, je človek, s ktorým sa dá vždy 
počítať. Toto všetko by mali zvládať dobrí otcovia. 
A aby to dokázali, vedia , kde hľadať posilu. 
Vtedy nájdeme týchto silných mužov na kolenách. 
Chváliť Pána, modliť sa, ďakovať a prosiť...

Opýtal som sa ho: „Kým je pre teba ocko?“ 
Bez váhania odpovedal: „Ocko ochráni, vysvetlí, 
pritúli. 

„A mamka?“ Ani teraz neváhal. 
 „Mamka je taká istá, ale v ženskom vydaní. 

B.Ferrero

4.                                     TÉMA    

KEĎ SÚ SLABÉ ŽENY 
NAJSILNEJŠIE 

Byť mamou je úžasné. To mi potvrdili mamičky 
z Rozkvetu. Ale treba byť mamou nielen navonok, 
treba byť mamou srdcom...    

Mamy z Rozkvetu vedia veľa o láske, bolesti, 
radosti i trápení.  Toto všetko zdieľajú aj 
v skupinkách, kde sa pravidelne stretávajú pri 
modlitbách matiek. Vedia, že pri spoločnej modlitbe 
sú najsilnejšie. Dokážu si ukrojiť hodinku na 
stíšenie sa a Pán im to opláca stonásobne. Hnutie 
vzniklo v Anglicku r. 1995 z malých skupiniek. 
Z nich bola neskôr vytvorená  Komunita útechy. 
Dnes sa skupinky matiek stretávajú v 82 krajinách 
a modlia sa za svoje rodiny,  deti, manželov, 
priateľov, kňazov. Modlitebné skupinky sú 
otvorené aj pre slobodné dievčatá i ostatné ženy. 

Mamy z Rozkvetu sa stretávajú od roku 2000 
v dome jednej z nich. Je to každý piatok o 10.30  

a posledný utorok v mesiaci v kaplnke sv. Heleny. 
Pánovi zverujú všetky problémy, ťažkosti, trápenia. 
Osobné, citlivé veci zostávajú medzi nimi.

Keď som ich navštívila, stretla som osem 
mamičiek a dvanásť detičiek. Hoci tých 
duchovných detí,  za ktoré sa mamičky modlili, 
bolo oveľa  viac. Modlitba za odpustenie,  jednotu, 
za deti prítomných, chvály, modlitby za mamičky, 
ktoré nemohli prísť, čítanie zo Svätého písma...a 
pomedzi to džavotanie detí. Nikomu to neprekáža. 
Pri modlitbe Otče náš, deti spozornejú, pribehnú 
k svojim mamám, vkĺznu im do náručia, alebo sa 
pochytajú  za rúčky... Všetky sa usmievame...A ja 
s nimi prežívam kúsok neba na zemi...  

„Kde som ju videl, odkiaľ sme si známi?
Usmial sa Stvoriteľ, keď stvoril srdce mamy.
A vedel dobre, že nemôže byť iná,
pretože raz aj On jej zverí svojho Syna.

M. Rúfus

ANKETA
Čo pre vás znamená 

byť otcom? 
Odpovedajú členovia spoločenstva Modlitieb 
otcov z Rozkvetu

Pavol Ivan (47r.) otec dvoch dospelých 
dcér.  Byť otcom je pre mňa radosť, starosť 
i požehnanie. Modlitbové spoločenstvo, 
spoločenstvo ľudí, ktorí vedia, kto sú, 
vedia, čo chcú a vedia kam idú mi pomáha 
uvedomovať si Božiu lásku – Jeho prítomnosť, 
pozdvihuje ma pri mojich neustálych pádoch, 
dáva mi nanovo uveriť, obrátiť sa a znovu 
objaviť správny smer. V zjednotení v spoločnej 
modlitbe máme možnosť zažiť „zázrak“. Veľmi 
ma teší, keď naše modlitbové spoločenstvo 
navštívia naši kňazi, ktorí prichádzajú s 
požehnaním

Ivan Wallenfels   (43r.) je hrdý na svojich 
5 detí. Byť otcom znamená pre mňa radosť 
i zodpovednosť Modlitbové spoločenstvo mi 
pri tom veľmi pomáha.

Peter Podhradský (36r.) má tri dcérky.  Byť 
otcom znamená mať rodinu a byť jej stále 
nablízku. Ďakujem Bohu za jeho dôveru. Pri 
modlitbách otcov mám možnosť zdieľania sa 
vzájomne medzi ostatnými otcami a zároveň 
vnímať Božiu prítomnosť.

Ján Mičura  má radosť z dvoch dcér.  Byť 
otcom znamená pre mňa vychovať statočných 
ľudí, odovzdať im vieru  a nasmerovať ich na 
cestu tam, kam sa snažím i ja dostať

Marián Slávik  (52 r.) sa teší zo štyroch 
potomkov.  Byť otcom je pre mňa Boží dar, 
moje povolanie a radosť. Môžem povedať, 
že omnoho viac si tento dar otcovstva vážim 
a teším sa z neho, odkedy som zapojený do 
modlitieb otcov. Moja vďaka nášmu Pánovi 
sa jasnejšie ukazuje, aj keď je veľmi slabá. 
Som oveľa viac zodpovedný za svoju rodinu. 
Ďakujem Pánovi za manželku, ktorú mi dal, 
ktorá mi sprítomnila tento veľký dar rodiny. 
Som veľmi rád, že sa môžem spájať so všetkými 
otcami v modlitbe.

Jozef Trizuliak (53r.) Jeho radosťou sú tri 
dospelé deti.  Byť otcom je pre mňa poslaním 
s Božou pomocou. Modlitbové spoločenstvo 
a modlitby otcov mi pomáhajú utužovať sa vo 
viere spoločne so všetkými otcami.

Byť  mamou, byť otcom  je povolanie, 
poslanie darované zhora. Je to prejav 
najväčšej dôvery Stvoriteľa: „Zverujem 
ti jeden život. Snaž sa, aby si z neho 
urobil majstrovské dielo podľa mojich 
predstáv.“

MODLITBY MATIEK A OTCOV



Po prečítaní časopisu som sa rozhodla vysloviť 
poďakovanie všetkým tvorcom i prispievateľom, 
ktorí sa podelili so svojimi myšlienkami pre 
obohatenie nás čitateľov. Vďaka za rozhovor s 
budúcim kňazom Matejom, ktorému vyprosujem 
od Pána veľa milosti a odvahy pri ohlasovaní 
Božieho Slova. Tiež článok o sviatosti zmierenia 
i ďalšie. Škoda, že sa nájdu ľudia, ktorým to 
nedáva nič – všetko dobré a krásne sa stráca, 
keď človek zahľadený do seba nemá zmysel pre 
konečný cieľ a tak ťažko ocení krásu a hĺbku 
daného slova. Čo dodať na záver? Vďaka patrí 
všetkým a nech je časopis  opravdivým Majákom 
pre každého čitateľa.

Veronika
MOJEJ MAME
Čo pre mňa predstavuje mama? Lásku, rodinu, 

pocit istoty a domova. 
Mami, bola si prvá osoba, ktorú som videla v 

mojom živote. Keď som bola malá, učila si ma 
chodiť a rozprávať. 

Potom prišiel prvý deň v škole. Bála som 
sa, či zapadnem a Ty si stála pri mne. Po 
poobediach si ma „trýznila“  diktátmi, príkladmi, 
slovíčkami, poučkami... Podporovala si ma v 
mojich záľubách, krúžkoch... Nikdy si na mňa 
nezvýšila hlas, aj keď som urobila  obrovskú 
chybu. Snažila si sa a ešte sa aj snažíš dobre ma 
vychovať, naučiť úcte, pokore, láske a „vliať“ do 
mňa primeranú hodnotu sebavedomia.

A preto som Ti za všetko vďačná a mám Ťa 
neopísateľne rada.

Martina Babčanová

VYZNANIE MAME
Mama je slovo, ktoré ako prvé znelo z mojich 

úst.. Slovo, ktoré ma sprevádza od narodenia.
Lenže je to iba slovo? Nie. Mama, Ty si človek, 

ktorý pri mne vždy stál. Ty si mi utierala slzy, 
keď som spadla, písala si so mnou prvé písmená, 
čítala si mi rozprávky, keď som nemohla zaspať. 
Nie vždy to bolo ideálne. Boli chvíle, kedy sme 

sa kvôli maličkostiam pohádali. Ale viem, že 
vždy sa môžem k Tebe vrátiť a ty mi odpustíš. 
Žiaden vzťah nie je ideálny. Mami, ale ty ma 
vždy objímeš, pohladíš. Poznáš ma.  Vieš, kedy 
som smutná, aj kedy mám dobrú náladu. 

Si mojím ochrancom, učiteľom, priateľom, 
rodičom, no predovšetkým si osoba, ktorú si 
veľmi  ľúbim. Vážim si ťa a som ti vďačná za 
všetko, čo si pre mňa urobila a stále robíš.

Alžbeta Hrušková

MODLITBA K BOŽEJ MATKE 

Božia Matka, zbožne prosím,
túto túžbu v srdci nosím:
Moju matku požehnávaj,
potrebnú jej silu dávaj.

Aby bola plná lásky,
nežná ako sedmokrásky.
Nech ma učí ľuďom slúžiť,
a nikomu neublížiť.

Obdaruj ju krásou duše,
nech jej kvitnú ducha ruže.
Každý deň ju požehnávaj
a raz večný život jej daj.
Amen

Mons. Imrich Polák

EXISTUJE IDEÁLNY OTEC?
    Ak áno, aký by mal byť? Určite veľmi milý, 
láskavý, nápomocný, vtipný, nekládol by 
zbytočné otázky, bol by vždy chápavý...
Každý má svoje predstavy, no sú reálne? Keby 
existoval ideálny otec a vychovával tak svoje 
deti, mali by sa asi výborne, pretože sa často 
stávajú obrazom svojich rodičov. A tak by 
existovala ideálna mamina a tatino s ideálnymi 
deťmi, ktoré sa tiež stanú mamou a ocom podľa 
predstáv. Ale je toto život, ktorý chceme? Všetci 
by sme žili ako stroje úplne dokonalým životom 
a to je bŕŕŕ, hrozná predstava. 
     Preto ani otec nemôže byť dokonalý. Zopár 
predstáv spĺňať určite môže, ale nemôže byť 
ideálny. A hoci mnohokrát frfl em, keď mi 
niečo prikáže alebo zakáže, no ani tak by som 
ho nevymenila za nič na svete! Keby sa stal 
ideálnym, určite by mi chýbali tie jeho ,,vtipné“ 
poznámky na moju adresu, nekonečné otázky...
A preto nebudem tvrdiť, že chcem ideálneho 
otca. Nemusí byť najlepší, stačí, aby sa len snažil 
byť dobrým. Tak ako ten môj, ktorého mám 
veľmi rada.

Lucia Zigová

PRIATEĽSTVO
Pod priateľstvom si každý predstaví niečo iné. 

Ale aké má byť skutočné priateľstvo?  Podľa mňa, 
by to malo byť niečo, čo si človek váži. Malo by 
to byť priateľstvo, ktoré je skutočné a úprimné. 
Nie nadarmo sa hovorí: „ Skutočného priateľa 
poznáš v nebezpečenstve.“ V nebezpečenstve 
každý človek myslí na seba a málokto myslí aj 
na tých, ktorých majú v tej chvíli pri sebe. Pravý 
priateľ je ako materské znamienko, nikdy sa ho 
nezbavíš. Pravý priateľ bude pri tebe stáť v každej 
chvíli. Takého priateľa sa nikto nechce vzdať.  
Zvykne sa hovoriť, že všetkého veľa škodí. Aj 
to je pravda, no keď som s niekým, s kým si 

rozumiem, tak s ním môžem byť stále. Síce aj 
mne sa stalo, že jeden môj priateľ ma sklamal a 
podkopol mi nohy. Pritom to bol dobrý priateľ 
a pomáhali sme si, keď sme potrebovali. Vtedy 
som pochopila, že to nebol skutočný priateľ.

Naučila som sa, že priateľa musím hľadať 
srdcom aj rozumom.

Veronika Ďuriníková

KURZY SNÚBENCOV 
– NA ČO SÚ DOBRÉ?
Podstatou kurzu snúbencov je priblížiť život 

v manželstve tým, ktorí sa na vstup do manželstva 
pripravujú. Je to čas, keď snúbenci majú možnosť 
prehodnotiť svoj vzťah k Bohu, k sebe i k svojmu 
budúcemu životnému partnerovi i k úlohám 
a problémom, ktoré ich uzavretím manželstva 
čakajú. Tak môžu zvážiť svoju zrelosť na vstup 
do manželstva, ktoré je Bohom spečatený, trvalý 
životný vzťah.

Na kurze sa preberajú témy, o ktorých sa mladí 
ľudia bežne v spoločnosti nebavia a možno sa 
o nich nebavia ani snúbenci vo dvojici. A predsa 
sú to témy, ktoré sa veľmi dotýkajú ich budúceho 
manželského života napr.:
• Dôležitosť prípravy, povolanie k manželstvu, 
predpoklady vzťahu a manželstva
• Rozdielnosť muža a ženy, ich sexualita – ako 
vplýva na naše myslenie, cítenie a správanie
• Kresťanská viera - aký je môj vzťah k Bohu
• Komunikácia, krízy, ťažkosti- ako sa starať 
o manželstvo tak aby z neho nezostalo len 
vegetovanie, ale rastúci vzťah, ako predchádzať 
krízam v manželstve a ako riešiť vzniknuté 
krízy
• Kresťanská mravnosť – ako má prežívať svoju 
vieru katolícka rodina
• Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy 
plánovania rodičovstva
• Príprava na rodičovstvo a výchovu detí
• Sviatosti všeobecne, sviatosť manželstva, 
manželský sľub
Okrem počúvania prednášok si môžu 
snúbenci vymieňať svoje skúsenosti a názory 
vo vzájomnom dialógu vo dvojici, ale 
i v spoločenstve iných párov. S otázkami alebo 
problémami sa môžu obrátiť na kňaza, ktorý im 
je k dispozícii počas celého kurzu alebo lekára, 
gynekológa, či psychológa, ktorí vedú niektoré 
prednášky.
S manželom sme sa zhodli, v tom, že prednášky 
iných prednášajúcich obohacujú aj nás 
a pomáhajú nám prehodnocovať správanie 
v našom manželskom vzťahu.
 Mária Mičurová 

Laická lektorka snúbeneckých  kurzov

POSOLSTVO PANNY MÁRIE 
Z LA SALETTE
Ako znak svojej prítomnosti nám Kristus 

daruje svoje sviatosti, vrchol ktorých je 
v eucharistickom Chlebe. Eucharistia je náležitou 
sviatosťou jeho prítomnosti, 
je srdcom viery a nervom 
katolíckej Cirkvi. Z toho 
chleba žije Cirkev. Eucharistia 
je korunou a prameňom celej 
nábožnosti, vrcholom a centrom 
kresťanského spoločenstva 
veriacich.

Z VAŠICH PRÍSPEVKOV                                            5.

Milí čitatelia,  pozdravujeme vás v mesiaci,   ktorý 
začína v znamení dvoch sŕdc. Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. 
Ďakujeme za všetky podnety, fotografi e, obrázky i 
spomienky na kaplnku vášho detstva – na kaplnku 
sv. Heleny.  S radosťou ich zbierame a chystáme 
do slávnostného hodového čísla Helenského 
Majáka.  Z redakčnej pošty sme vybrali viaceré 
vaše listy a príspevky.  Povzbudivé slová, ktoré nás 
potešili nám poslala naša čitateľka Veronika.  Na 
svoje mamy, ale ani na nebeskú Matku nezabudli 
dievčatá z redakčného krúžku. Vyznanie na tejto 
stránke však nepatrí len mamám, Lucia nám v 
krátkosti predstavila aj svojho otca. V ďalšom 
príspevku sa nám sklamanáVeronika zdôverila, ako 
sa naučila hľadať skutočného priateľa. A na záver 
trochu poučenia pre všetkých, ktorí sa chystajú do 
manželstva. Tešíme sa na vaše ďalšie príspevky.



6.                                     O NÁS    

Páter Wieslaw takto predstavil našich 
birmovancov generálnemu vikárovi:

Dovoľte mi, aby som predstavil našich 
birmovancov. Boh nám ich požehnal v počte 110 
zdravých, nadšených mladých ľudí. Sú to prví 
kandidáti v našej ešte mladej farnosti, ktorí chcú 
prijať sviatosť birmovania. Ich cesta prípravy 
nebola jednoduchá, zvlášť jej začiatok, keď počuli, 
že budú absolvovať dvojročnú prípravu. Ale musím 
povedať, že to krásne zvládli. Prvý rok prípravy 
bol venovaný katechéze a skúsenosti prežiť 
osobné stretnutie s Ježišom prostredníctvom kurzu 
Dominik. Druhý ročník prípravy bol zameraný na 
objavenie pokladu, ktorý nám ponúka viera, aký je 
to veľký zisk veriť, a taktiež, aby sme vedeli obhájiť 
svoju vieru. Snažili sme sa toto všetko naučiť 
a prežiť na kurze Alfa.

Tak ako tu okolo vidíme veľkú lúku a na nej veľa 
rôznorodých kvetov a žiaden nie je zbytočný, tak isto 
som presvedčený, že všetci títo mladí, hoci každý 
je iný, má svoje miesto v tomto spoločenstve. Tak 
ako tieto kvety na lúke túžia sa nasýtiť lúčmi slnka, 
aj títo kandidáti dnes túžia prijať prostredníctvom 
vás Ducha Svätého a jeho dary. Som presvedčený, 
že si uvedomujú nevyhnutnosť tejto sviatosti, aby 
vôbec mohli naplno prežívať svoj vzťah s Ježišom 
Kristom a urobili všetko k tomu, aby dôstojne 
prijali z vašich rúk Ducha Svätého a jeho dary. 

Musím povedať, že sme z nich mali radosť, keď 
sme videli, ako napredovali, ako dozrievali, ako 
menili svoje názory, ako objavovali krásu svojej 
viery. Preto vás o. generálny vikár prosím, aby 
skrze vás  spočinul na nich Duch Svätý.

A ako vnímali kurz Alfa mladí? Čo im dal, 
čo sa im najviac páčilo, ktorá téma ich najviac 
oslovila? To prezradili, veríme že úprimné :)) 
odpovede z dotazníka.

Ľuboš
Uvedomil som si pravý význam viery aj kostola. 

Začal som chodiť častejšie do kostola a uvedomil 
si, že cirkev, to sme my.

Marika
Kurz mi dal priateľov, nové názory, vysvetlenia, 

jedlo (odzrkadlilo sa to na váhe) a čas strávený 
s Pánom a skvelými ľuďmi, ktorí veria v to, čo ja.

Lenka
Jednoznačne mi dal nových kamarátov, nové 

skúsenosti, nové poznatky o Bohu, ale najmä mi 
upevnil vieru.

Lucia
Dal mi dar viery. Spoznala som Božiu lásku.

Róbert
Dal mi vedomosti, čo sa týka samotnej cirkvi, 

vedomosti, ktoré uplatním v živote

Marcela
Vďaka Alfe som dostala odpovede na mnohé 

otázky, upevnila priateľstvá, spoznala nových 
ľudí.. Mnohé témy boli na zamyslenie, čo sa mne 
osobne veľmi páčilo.

Mladých najviac oslovili témy o exorcizme, 
spiritualizme, modlitbe, svedectvo z väzenia, 
ale aj to, keď sa rozprávali, ako by vyzeral 
Ježiš v súčasnosti.

Naši noví dospeláci
V nedeľu 12. júna  pribudlo do nášho farského spoločenstva 110 dospelákov. Chlapci a dievčatá prijali 

z rúk generálneho vikára žilinskej diecézy Mons. Ladislava Stromčeka sviatosť dospelého katolíka – 
birmovku. Prijali Ducha Svätého. Odteraz bude ich verným sprievodcom a veľkým pomocníkom, ktorý  
im uľahčí všetky životné rozhodnutia. S ním získali aj sedem vzácnych Božích darov pre život. 

Najťažšie je urobiť prvý krok 
a potom kráčať

Žijeme v zvláštnej, zrýchlenej dobe. Topíme 
sa vo vlnách informácií a cítime sa ako na 
rozbúrenom mori. Zrazu sa zjaví detský úsmev – tá 
najúprimnejšia a najkrajšia vec dnešného sveta. 
Vtedy si spomenieme, že tento úsmev sme mali 
kedysi na tvári aj my. No niekde sa stratil.

Prečo človek stráca to naozaj hodnotné, čo má? 
Bojíme o veci, ktoré sú pominuteľné a nechránime 
„dieťa“ v nás? Nechránime to, čo nás robilo 
šťastnými?

Stále sa naháňame,  máme alergiu na slovo 
ihneď, na ľudí okolo nás, lebo nás nechápu a 
„komplikujú“ nám to, čo chceme urobiť sami a 
tak dobre. Sme ufrfl aní, nestíhajúci, nespokojní. 
Neuznávame autority, každý klame a chce sa 
„nabaliť“... Podozrievame každého.  Celý svet je 
nespravodlivý... Krásny ružový detský svet sčernel. 
Zmenil sa naozaj tak veľmi svet okolo nás, alebo 
len náš pohľad na svet?

Na jednej strane očakávame, že sa cirkev (pán 
farár, biskup, pápež,... ale nie sme náhodou 
cirkev my všetci?) zmodernizuje, mala by konečne 
akceptovať všetko tak, ako to nám vyhovuje. Veď 
to, čo hovorí je zastarané, je iná doba. Cirkev sa 
musí priblížiť ľuďom, ale do politiky by sa miešať 
nemala, zakladať školy ... to čo majú za nápad?  
Stavať kostol, veď je ich toľko a ešte odo mňa chcú 
, aby som prispel, veď cirkev je tak bohatá...

Dvojročná príprava na birmovku, čo si to ten 
farár vymyslel, v tej dedine tu za rohom, stačí len 
prísť a mám to. Čo to je za poriadok, venovať sa 
deťom a chcieť, aby veci mali aj nejaký zmysel a 
nie len dostať pečiatku, a je vybavené. Veď moje 
dieťa má toho tak strašne veľa. Načo by sa malo 
učiť a vychovávať v hodnotách, po ktorých túžime? 
Alebo netúžime?

Naše srdce hovorí jedno, ale v strachu a 
pochybnostiach z dnešnej doby repceme a frfl eme.  
Tak ako sa má cirkev priblížiť k ľuďom, ako sa má 
zmodernizovať, keď vlastne všetko, čo urobí, je 
zlé?

Toto sú názory, ktoré denno-denne počúvam a 
mám pocit, že najlepšie by bolo neurobiť nič(no to 
by som asi zase počúvala, že sa nič nerobí). Neviem 
povedať, čo je správne, každý, kto niečo robí, robí 
aj chyby . Niektorí sa z nich poučia, niektorí nie.

Pre aktívne trávenie voľného času detí sme 
vytvorili Cirkevné centrum voľného času, aby mali 
iné alternatívy ako večer pri fontáne, aby sa  mohli 
stretnúť pri stolnom futbale a porozprávať sa v 
bezpečnejšom prostredí ako v krčme, aby mohli 
rozprávať o svojom svete, kde ich bude niekto 
počúvať... K tomuto však potrebujeme priestory, 
fi nancie a čas a tým sa občas veci skomplikujú. 
Ďakujem všetkým, ktorí darovali svoj čas, 
ďakujem všetkým, ktorí obetovali jeden diel 
svojho obľúbeného seriálu v televízore a urobili 
koláč deťom, počúvali ich alebo sa s nimi zahrali, 
ďakujem všetkým, ktorí dokázali deťom povedať 
svoj názor a odovzdať svoju skúsenosť, aj keď 
mladý človek stojaci oproti nim sa búril a mali 
pocit, že všetko je zbytočné. Ďakujem ľuďom, 
čo našli silu znova dať šancu mladému človeku, 
ďakujem tým, ktorí opravujú kľučky a kvapkajúce 
vodovodné kohútiky, ďakujem, tým, ktorí upratujú 
po nás neporiadok, ktorý zanecháme, ďakujem 
všetkým, ktorých modlitby dodávali zdravie a sily.

Lucia Kavecká
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Milé deti,
konečne ste sa dočkali. Vo vzduchu vonia leto a dva mesiace prázdnin. Dva mesiace plné oddychu, radosti i dobrodružstva. Ozaj, aby som nezabudla 
tradičnú otázku? Aké bolo vysvedčko? Vidím, že niektorí sa usmievate, no sem-tam sú aj smutnejšie tváričky... No nič to, čo sa nepodarilo tento 
školský rok, skúste napraviť ten budúci. 
     A ako je to s vašimi srdiečkami? Po prvom svätom prijímaní boli krásne, žiarivé, bez hriechu. Aké „vysvedčenie“ by dostali dnes? Takže, cez 
prázdninky si dávajte pozor nielen na to, aby ste si nedolámali ruky či nohy pri hrách a zábave. Starajte sa aj o svoje srdiečko.  Je to taký malý 
preukaz do neba. A ten si treba udržiavať stále čistý, žiarivý. Preto nezabudnite, že váš priateľ Ježiš na vás čaká aj cez voľné dni. A nájdete ho aj na 
dovolenke v zahraničí. Skúste sa o tom presvedčiť. A mne o tom, kde všade ste ho stretli môžete napísať alebo nakresliť. Už teraz sa takto tešííím 
na všetky vaše pozdravy.                    Váš helenský majáčik.
PS. A možno už v hodovom čísle bude na vás čakať prekvapenie...

   HELENSKÝ M A J Á È I K

Krúžok Predškoláčik
Obsahová náplň tohto krúžku je určená pre deti 

od 5 rokov, optimálna je pre predškolákov a najmä 
má význam pre deti, ktoré majú odloženú povinnú 
školskú dochádzku. Koncepčne sa jedná o TRÉNING  
FONEMATICKÉHO UVEDOMOVANIA PODĽA 
D.B. EĽKONINA. Je to špeciálna metodika, 
prostredníctvom ktorej  deti  nadobúdajú  znalosti 
o jazyku a spôsobilosti, ktoré ich pripravujú na 
rolu školáka. Deťom tento program umožňuje 
jednoduchým a hravým prístupom zvládnuť 
fonematickú analýzu slov v predčitateľskom období. 
Menia sa zároveň osobnostne: sú pozornejšie, 
sústredenejšie, vnímavejšie, viac motivované pre 
učenie. Cieľová skupina: Predškoláci (maximálne 5 
detí v jednej skupinke) Cena: 7 eur na celý školský 
rok, v cene sú zahrnuté pomôcky, ktoré dieťa dostane

Krúžok Lampášik
Obsahom tohto krúžku je náboženská výchova 

pre deti predškolského veku. Jedná sa o súbor 
rôznych foriem a metód, ktoré majú deti hravými 
spôsobmi oboznámiť s tajomstvami viery, v ktorej 
sú vychovávané. Cieľová skupina: škôlkári Cena: 
zadarmo

Hokejbalová prípravka
Má vaše dieťa pohybové nadanie? Najradšej behá 

s hokejkou po dome a obíja všetko, čo sa dá? Chcete 

ho v tom podporiť? Cieľom tohto krúžku je naučiť 
deti pravidlá hokejbalu a začať trénovať hokejbal, aby 
deti spálili prebytočnú energiu a využili ju efektívne. 
Tréningy sa budú konať na hokejbalovom ihrisku (pri 
plavárni) v Považskej Bystrici raz za týždeň. Cieľová 
skupina: 6 - 8 ročné deti. Cena: 10 eur na rok

Hravá nemčina
 Deti sa začínajú učiť prvé nemecké slovíčka pomocou 

hier, básničiek, pesničiek. Deti si neuvedomujú, že 
sa učia a užívajú si hru ako prirodzený spôsob ich 
rozvoja. Cieľová skupina: škôlkari Cena: 5 eur na 
polroka

Krúžok Škôlkárik
 Táto aktivita bude prebiehať v dopoludňajších 

hodinách dva razy do týždňa po dve hodiny. Je určená 
deťomi, ktoré z rôznych príčin do škôlky chodiť 
nemôžu, ale rodičia si uvedomujú, že ich dieťa by si 
pomaly malo začať zvykať na kolektív rovesníkov, 
malo by si zvykať na prítomnosť pani učiteľky a malo 
by získať aj nové kreatívne podnety z iného prostredia 
ako domáceho. Cieľová skupina: deti od 4 rokov, 
ktoré nechodia do škôlky, chýbajú im ich rovesníci a 
majú chuť sa niečo nové učiť Cena: zadarmo

Krúžok: Senior Klub
Aj keď hlavným záujmom Cirkevného centra 

voľného času sú deti a mladí ľudia a ich efektívne 

trávenie voľného času, každé dieťa si uvedomuje, že 
bez starých rodičov by bol život smutný. A pritom aj 
naši starí rodičia boli kedysi deti, preto nezabúdame 
ani na nich. Táto aktivita je určená predovšetkým pre 
našich skôr narodených „Rozkveťákov“, ktorí sa chcú 
stretávať, ktorí sa chcú porozprávať, posedieť pri šálke 
čaju alebo kávy, prípadne doniesť doma upečený koláč 
ale určite sa chcú zahrať aj nejakú tú spoločenskú hru, 
prípadne sa niečo nové ešte dozvedieť. Táto aktivita 
bude prebiehať v dopoludňajších hodinách, keď sú 
všetci rodinní príslušníci v práci a v škole, aby ste si 
spoločne spríjemnili dopoludnie. Cieľová skupina: 
dôchodcovia. Cena: Dobrovoľný príspevok na čaj, 
kávu a podobné občerstvenie

Krúžok: Tvorivé dielne
Máte doma tvorivé dieťa, čo rado kreslí, strihá, lepí, 

aranžuje? Raz má v rukách papier a hneď na to strihá 
látku, ohýba drôt, navlieka korálky a zaleje to do 
vosku? Tak toto je aktivita, ktorá sa mu hodí. Naučí sa 
niečo nové a jeho kreatívne nápady určite inšpirujú aj 
ďalších výmyselníkov. Cieľová skupina: deti. Cena: 
zadarmo

Krúžok: Módne návrhárstvo
Nepoznám slečnu, ktorá by neriešila, či sa jej táto 

sukňa hodí k tomuto tričku, nekreslila si na papiere 
svoje vysnívané šaty, vyberala farby, strihy, materiály. 
Presne tomuto ženskému „vrtochu“ sa budete môcť 
milé slečny venovať pod skúseným okom človeka, 
ktorý už zopár krásnych šiat navrhol. Cieľová 
skupina: mladé slečny, ale chalanov nepošleme preč. 
Cena: zadarmo

Krúžok: Hojkejbal
Máš pohybové nadanie? Alebo nemáš a hokejbal 

ťa fascinuje? Ak si chceš užiť náladu kolektívneho 
športu, tak toto určite treba vyskúšať.  Cieľová 
skupina: deti a mládež. Cena: 10eur

Ak Vás niektorá aktivita zaujala a máte o 
ňu záujem, prípadne sa chcete o tejto aktivite 
poinformovať, teším sa na vás v Cirkevnom centre 
voľného času na Rozkvete (8. základná škola 
ako je Materské centrum Včielka) v prvý júlový 
pondelok (4.7.) od 18.00 – 20.00 hod. a  v septembri 
(5.9.)  od 15.00 -18.00 hod.  

Lucia Kavecká

NOVÉ A STARONOVÉ AKTIVITY CIRKEVNÉHO CENTRA 
VOĽNÉHO ČASU PRE VAŠE DETI

Pri niektorých aktivitách je už termín stanovený (pri zápise budem vedieť povedať), ostatné termíny 
sa upresnia začiatkom nového školského roka. Predstavovať katechézy Alfa, Sapientia alebo Svetielko 
asi netreba – sú určené pre birmovancov a prvoprijímajúce deti. Niektoré staršie aktivity prechádzajú 
určitými modifi káciami – napr. ak sa dieťa prihlási  do Herne, je na ňom, či chce chodiť len jeden deň alebo 
častejšie. Detské herne budú fungovať každý deň okrem stredy a herne pre mládež budú k dispozícií dva 
dni do týždňa. Taktiež zostávajú aktivity ako Noviny, kde deti začínajú svoju novinársku prácu a môžu 
pomôcť aj pri príprave tohto časopisu alebo Varenie. Naši divadelníci, ktorých ste už párkrát mohli vidieť 
hrať sa rozdelia do troch skupín, aby sa k nám mohli pridať aj ďalšie deti a mladí, ktorí majú chuť si 
zahrať. Určite sa potešíme, ak nové deti a mladí ľudia podporia naše spevokoly – či už ten detský alebo 
mládežnícky. Naša mládež si za dva roky zvykla aj na krúžky ako Filmový večer alebo Pokec. Čo ale treba 
predstaviť, sú nové aktivity, ktoré ponúkame.



Táto rubrika nie je vhodná pre nezrelé osoby 
a váhavých veriacich!

ŠKOLSKÝ
Chlapec mal v škole veľmi zlý prospech, z väčšiny 
predmetov mal štvorky a päťky. A tak sa rodičia 
rozhodli pre zmenu. Preradili syna na cirkevnú 
školu. Na koncoročnom vysvedčení sa objavili 
jednotky a dvojky. Potešení rodičia sa pýtajú  syna, 
čo je príčinou, že sa tak výrazne zlepšil.
Chlapec odpovedá: - Vošiel som do triedy a tam na 
stene visel ukrižovaný muž. Vo vedľajšej učebni 
tiež a na chodbe znova ukrižovaný muž. A tak som 
si povedal: Musím makať, lebo to so mnou zle 
skončí!

PÚTNICKÝ
Mladík sa vracia z púte z Frivaldu domov na 
Rozkvet celý dotrhaný. Mama ho víta:
- Vy ste sa zastavili v krčme a pobili ste sa!”
- Ale nie, mami,- odpovedá syn. –Naša procesia 
vyprosovala vlahu pre ďalšiu úrodu, no a stretli 
sme druhú procesiu, ktorá zase prosila o sucho pri 
žatve.

SILNÁ VIERA
Na brehu jazera chytajú saletín a jezuita ryby. 
Saletínovi dôjdu červíky. Pokľakne, pomodlí sa 
a po hladine prejde k ostrovčeku v strede jazera, 

naberie si červíky a po hladine sa vráti späť a chystá 
ďalej. Keď aj jezuitovi došli červíky, pomyslí si: 
-Žeby som mal menšiu vieru ako tento môj brat 
saletín? Aj on pokľakne, pomodlí sa a chce prejsť 
po hladine, ale čľup a hneď sa začne topiť. Saletín 
mu hovorí: -Môj brat jezuita má síce pevnú vieru, 
ale nevie, kde sú vo vode nabité kolíky.

UPRATOVANIE
Pán kostolník hovorí v sobotu ráno ženám: -Dnes 
nemusíte upratovať kostol. Zajtra budeme spievať 
Tu skrúšení v prach padáme, tak nech máme do 
čoho padať.

KRST
Hrdý otecko z Rozkvetu prinesie na krst svojho 
prvorodeného syna. Pred obradom sa pán farár 
pýta rodičov: - Aké meno dávate svojmu dieťaťu?
- Pavol Jozef František Alan Martin.
Kňaz  sa usmeje a pošepká miništrantom: -Prineste 
viac vody!
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Vitamín H - HUMOR
KVAPKA 
DOBROTY

Už ste dnes urobili niekomu radosť? Chcete 
niekomu niečo podarovať? Chcete niekoho 
pozdraviť a potešiť? Môžete to urobiť aj 
prostredníctvom nášho časopisu. Vodopád 
lásky potrebuje veľa, veľa malých kvapiek 
dobroty.  
Uplynulé dni nám tu na Rozkvete priniesli 
veľa krásnych, duchovných podujatí 
a zážitkov. Za toto všetko patrí v prvom rade 
vďaka nášmu Stvoriteľovi. A potom všetkým, 
ktorí nezištne a ochotne podali pomocnú ruku 
všade tam, kde to bolo najviac potrebné.  Či  
to už bolo v kostole, pri výzdobe, slávnostnej 
liturgii, speve, upratovaní okolia kaplnky, 
fi nančne, modlitbami...
Poďakovanie patrí aj ďalšiemu dobrodincovi, 
Jozefovi Vlčíkovi z fi rmy Kereko, ktorý 
vybavil našu redakciu počítačovou technikou. 
Veľké Pán Boh zaplať.

Byť dobrým je odvážnejšie 
dobrodružstvo 

než oboplávať svet .

Ches terton


