
Časopis farnosti Považská Bystrica Rozkvet                    pri Kaplnke sv. Heleny      číslo 2.
MajákHELENSKÝ

Milí čitatelia,
dnes sa vám prihováram v pôstnom období.  Aj vám slovo pôst naháňa  trochu strach?  

Tak sa naň pozrime inými očami.  Nebude to o hladovke, aby sme dosiahli ideálnu či 
vysnívanú hmotnosť modeliek.  Bude to o našom srdci. Aj z neho treba povymetať 
všetko zlé, škodlivé a zatuchnuté. „Pôst nie je diéta a riešenie obezity, ale diagnostika 
a liečba srdca… „Tak to skúsme. Budem nám všetkým držať palce, aby sme sa na 
takúto liečbu odhodlali a dodržali ju. Nie zajtra, ani pozajtra, ale už dnes. Už dnes je 
ten správny čas. Aby sme  potom spoločne  s čistým srdcom a radostne mohli prežívať 
sviatok nádeje, sviatok víťazstva života nad smrťou. - Aby sme v Kristovom príbehu 
poznali svoj neobyčajný a jedinečný príbeh, svoju úlohu tu na Zemi, miesto v zástupe 
Kristových priateľov v okamihu zázrakov, ukrižovania i pri prázdnom hrobe… toto je 
zmysel každoročnej Veľkej noci… Vykročme k nej tým správnym smerom už dnes.

Váš Helenský maják

BIELA STUŽKA

Na sviatok Zvestovania Pána  (deň počatia 
Božieho Syna) 25. marca sa uskutoční už 11. 
ročník kampane na ochranu ľudského života 
od počatia. Aj naša farnosť sa zapojí do aktivít 
mimovládnych organizácií združených vo Fóre 
života. 

Symbolom kampane  je biela stužka. Biela 
ako nevinnosť počatého dieťaťa, biela ako 
symbol úcty a oslavy života. Stužky vyrábali 
na stretkách naši eRkári a od 20. marca ich 
nájdete v kaplnke aj v tomto časopise. Ak 
ani vám nie sú práva tých najzraniteľnejších 
ľahostajné, pridajte sa k nám. Pripnutím bielej 
stužky  na odeve od 20. – 27. marca vyjadríte, 
že dieťa má právo byť prijaté a milované.

ZAMYSLENIE
Obrátenie nie je strihanie kríkov, ale zmena 

koľajníc. Kríky to majú dané, že stále rastú. 
Taká je príroda. Stále je potrebné ich strihať. 
Tieto kríky môžeme formovať, ale nemôžeme 
meniť prírodu. Zmena koľajníc spôsobuje, 
že vlak sa začína pohýnať iným smerom, aj 
keď sa nám zdá, že koľajnice sú na začiatku 
rovnobežné. Skutočná premena, skutočné 
obrátenie predpokladá zmenu spôsobu 
zmýšľania. Veľký pôst nie je preto, aby sme 
konali niekoľko úkonov a tak nadobudli pokoj 
svedomia. Veľký pôst je preto, aby sme prežili 
autentickú premenu, aby sme nabehli s Božou 
pomocou na inú, Božiu koľajnicu. Tajomstvo 
Veľkého pôstu spočíva v tom, že sa obnovuje 
môj duchovný priestor, ktorý môže byť správne 
pripravený na veľkonočné ráno. Veľký pôst je 
40 denná cesta k zmŕtvychvstaniu.

Prajeme Vám drahí farníci veľa trpezlivosti a 
nech svetlo zmŕtvychvstalého Krista odstráni 
všetko, čo je v nás znakom starého človeka. 
Nech prinesie ozajstný pokoj a slobodu.

pátri saletíni Andrej, Bogdan a Wieslaw

BLAHOREČENIE JÁNA PAVLA II.
Program tejto veľkej cirkevnej 

slávnosti bude rozdelený do piatich 
fáz. Prípravnú vigíliu v sobotu večer 
30. apríla na antickom štadióne 
Circo Massimo zorganizuje Rímska 

diecéza, ktorej bol Boží služobník biskupom. 
Vigíliu povedie kardinál Agostino Vallini, generálny 
vikár Svätého Otca pre Rímsku diecézu. Pápež 
Benedikt XVI. sa k veriacim duchovne pripojí 
prostredníctvom videoprenosu. Nedeľná slávnosť 
blahorečenia so Svätým Otcom Benediktom XVI. 
Na Námestí sv. Petra  začne o 10.00. Veriaci budú 
mať voľný prístup na námestie i priľahlé ulice, 
pričom ich budú usmerňovať poriadkové zložky. 
Ostatky nového blahoslaveného si budú môcť uctiť 
hneď po obrade blahorečenia v Bazilike sv. Petra 
pri oltári konfesie (hlavnom oltári), kým bude 
záujem.  V pondelok 2. mája sa na Svätopeterskom 
námestí uskutoční ešte ďakovná svätá omša (o 
10.30) s kardinálom Tarcisiom Bertonem. Uloženie 
ostatkov Jána Pavla II. do Kaplnky sv. Šebastiána 
v Bazilike sv. Petra bude neverejné          TK KBS



2.    SPRAVODAJSTVO

 PREDSTAVUJEME

TRETIE VÝROČIE 
VZNIKU ŽILINSKEJ DIECÉZY

Žilinskú diecézu zriadil 14. februára 2008 
Svätý Otec Benedikt XVI.  Za prvého žilinského 
diecézneho biskupa vymenoval Mons. doc. 
ThDr. Tomáša Galisa, PhD., dovtedy titulárneho 
bitského a banskobystrického pomocného 
biskupa. Farský kostol Najsvätejšej Trojice v 
Žiline ustanovil za katedrálny chrám. Mons. 
Tomáš Galis kánonicky prevzal úrad žilinského 
biskupa v Žiline dňa 15. marca 2008. Latinský 
názov diecézy určila Kongregácia pre biskupov 
v tvare „Dioecesis Žilinensis“. Nebeskými 
patrónmi Žilinskej diecézy sú naši slovanskí 
vierozvestovia svätí Cyril a Metod.

Pri príležitosti tretieho výročia jej vzniku 
celebroval obec biskup sv. omšu v katedrále 
Najsvätejšej Trojice v Žiline, kde pripomenul 
odkaz hlavných patrónov Žilinskej diecézy sv. 
Cyrila a Metoda. 

V homílií sa veriacim prihovoril riaditeľ 
biskupskej kancelárie Mons. Michal Baláž. „Bol 
by som veľmi rád, keby duchovný profi l našich 
vierozvestov pomohol aj nášmu duchovnému 
životu a zároveň napomáhal formovať 
jednotlivcov, rodiny, spoločenstvá a celú našu 
diecézu.“        krátené lk, snímka Pavol Ďurčo

ZO SVETA
S pokorou a dôverou sa modlime za 
obyvateľov Japonska postihnutých 
ničivým zemetrasením. 

SVÄTÉ OMŠE V NAŠEJ FARNOSTI
Pondelok – sobota:  
ráno: o   6.45 hod.
večer: o 18.00 hod.
nedeľa: o 7.00 a   8.00 hod.

 mládežnícka o 10.00, 
 detská: o 11.15 
 večer: o 18.00
 vo sviatok: o 6.45, 16.30, 18.00
 Detská sv. omša vo štvrtok o 17. hod.
Krížová cesta počas pôstu 
piatok a nedeľa o 17.20 hod.
Svätá spoveď: 
pred každou svätou omšou
pred prvým piatkom v mesiaci: pondelok, 
utorok, streda od 17.00
štvrtok a piatok od 15.00

 
OBRAZ SV. DOMINIKA SÁVIA 
s relikviami bude v našej farnosti 24.marca  a 
25.apríla. Vo štvrtok 24. 3. bude privítanie 
o 17.00 hod. na sv. omši. Po sv. omši bude 
prezentácia o živote sv. Dominika, patróna 
miništrantov.

Spoločná sv. spoveď v našej farnosti:
15. apríla a 16.apríla  od 9.00 -11.45 
a od 14.00-17.00 hod.

Krížová cesta cez mesto - Kvetná nedeľa             
17. apríla o 15.00 hod. začína  pri dolnom 
farskom kostole a končí sa vo farskom kostole  
sv. Heleny sv. omšou. Organizuje ju mládež z 
Cirkevného centra voľného času

Veľký týždeň v našej farnosti 
21. 4. Zelený štvrtok 18.00
22. 4. Veľký piatok  8.00 krížová cesta, 
          15.00 obrady Veľkého piatku 
23. 4. Biela sobota   20.00  Vigília Veľkej noci
 Poklona pri Božom hrobe:  v piatok od 17.00 
hod. cez celú noc  až do 20.00 hod. v sobotu

 Poklona vo farskom kostole
V pôstnom období bude každú 
stredu od 10. – 12. hod. vo farskom 
kostole Návštevy P. Márie vystavená 
k poklone Sviatosť oltárna. Zároveň  

tomto čase je možné pristúpiť k sviatosti 
zmierenia.

  
KRÍŽOVÁ CESTA PRE CHORÝCH

Môžu sa jej zúčastniť prostredníctvom
TV LUX  Piatok – 15.45
                 Nedeľa 14.30

Prvé sv. prijímanie 
29. mája o 8.30 hod. a 10.30 hod.
Sviatosť birmovania 12. júna 

POZOR, ZMENA NA LETNÝ ČAS!
Zo soboty 26. 3. na nedeľu 27. marca

NEMOCNIČNÁ DUCHOVNÁ SLUŽBA
- možnosť návštevy kňaza 
   pri lôžku chorého
- vysluhovanie sviatosti 
   pomazanie chorých
- sväté omše pre pacientov 

  a zamestnancov nemocnice
Utorok - Piatok: 15,30 h, Nedeľa: 10 h 
(malá zasadačka, 1p. blok A), 0905/26 29 21
Po sv. omši v piatok a v nedeľu bude krížová 
cesta.

Poznáte ho určite aj vy. Toho 
malého, krehkého chlapca, 
ktorého sme stretávali v kaplnke. 
Najskôr ako usmiateho 
miništranta, neskôr bohoslovca, 
diakona... Matej Trizuliak.  
Ukončil štúdium teológie na 

Pápežskej Univerzite Jána Pavla II. v Krakove a po 
slávnostnej vysviacke v máji sa aj on zaradí medzi 
vyslancov Božieho požehnania.  Na prvý pohľad 
je to stále ten istý krehký, usmiaty chlapec. No 
v hĺbke srdca oveľa rozvážnejší a naplnený veľkými 
predsavzatiami v nasledovaní svojho Učiteľa.
Matej, čo rozhodlo o Tvojom štúdiu v Poľsku? 
Do Poľska som išiel kvôli tomu, že práve tam je 
jediný seminár Misionárov Saletínov v Európe. 
Mohol som študovať tiež na Slovensku v Badíne 
a bývať v niektorej saletínskej komunite na 
fare, ale tam by mi chýbali moji rovesníci. Tak 
vyhralo Poľsko a som veľmi spokojný s týmto 
rozhodnutím.
Ktoré chvíle boli v seminári najťažšie? 
Určite začiatky, lebo poľština hoci sa zdá na prvý 
pohľad veľmi podobná, ale nie to až tak ľahké 
dorozumieť sa vo všetkom. A tiež ako plynuli dni 
a mesiace v seminári, videl som nebezpečenstvo 
zvyknutia si na všetko a útlom v radikálnosti.
Kto Ti najviac pomohol?
Som veľmi vďačný niektorým kňazom z formácie, 
ktorí boli pre mňa duchovnými vodcami, u ktorých 
som mohol nájsť oporu. Cením si tiež trpezlivosť 

bohoslovcov, keď som ešte nevedel dobre rozprávať 
po poľsky. 
 Najsilnejší duchovný moment?
Asi to, čo je vo mne ešte „čerstvé“, lebo na začiatku 
februára som bol na osemdňových duchovných 
cvičeniach „Lectio divina“. Bol to úžasný čas prežitý 
v tichu a s Božím slovom. Ďakujem Ježišovi, že 
som tam mohol vojsť spolu s ním do Getsemanskej 
záhrady a uvidieť jeho strach a neistotu pred tým, 
čo ho čakalo. Večer som sa modlil tým, čoho sa 
bojím, čo ma prerastá, čo nechcem dnes alebo 
v budúcnosti prijať ako Božiu vôľu. Povedal som 
o tom Ježišovi, vediac, že on cez to už prešiel, že 
on vie, o čom to je. A v noci som mal potom sen, na 
ktorý nezabudnem do konca života. V ňom mi Boh 
ukázal, že on vzal vážne tú moju modlitbu.
Čo všetko Ťa ešte čaká do vysviacky?  
Na začiatku mája budem prežívať duchovnú obnovu 
pred vysviackou v kláštore kamaldulov v Krakove. 
A samozrejme až do konca života je predo mnou 
neustály rast a učenie sa v Ježišovej škole.
Aký by mal byť podľa Teba správny kňaz? 
Kňaza vidím ako toho, kto nasleduje Ježiša 
predstaveného vo Svätom Písme. Hlavne to, čo 
je v Liste Hebrejom: „Veď nemáme veľkňaza, 
ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami (...). 
Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby 
sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc 
v pravom čase“ (Hebr 4, 15-16). Správny kňaz vie, 
že má priviesť ľudí k trónu milosti, čiže k Bohu. Ak 
má viesť druhých, sám najskôr musí vedieť, kde sa 
ten trón nachádza. Musí trvať pred Bohom. Ďalej 

správny kňaz má srdce, ktoré spolucíti so slabosťami 
ľudí, ktoré sa necíti lepšie od iných. Správny kňaz 
má tiež tak dôverovať, aby sa iní  chceli priblížiť 
k Bohu, aby v nich rozpálil túžbu po Bohu. 
A nakoniec ak ide o dosiahnutie milosrdenstva 
a milosti, to sú pre mňa sviatosti, hlavne spoveď 
a Eucharistia. To je to najvzácnejšie, čo kňaz môže 
„sprostredkovať“ od nebeského Otca.
Tvoj vzor? Svätý Ján Zlatoústy
Aké bude Tvoje kňazské krédo?
Zatiaľ neviem. Mám rád Božie slovo. Ono je pre 
mňa každodenným prameňom viery a nádeje. 
Ale myslím, že by to mohol byť pred chvíľou 
spomenutý citát z Listu Hebrejom.
Na čo sa ako kaplán najviac tešíš?
Že budem môcť privádzať ľudí k trónu Božej 
milosti, kŕmiť ich Božím slovom a Eucharistiou. 
Teším sa na prácu s deťmi a mládežou. Viem, že 
mladým chýbajú duchovní vodcovia, že v rodinách 
to občas škrípe a nejde ľahko. Chcem byť pre 
nich poslom radostnej zvesti a prinášať Svetlo do 
ich temnôt, Nádej do ich neistoty, Lásku do ich 
opustenosti.             Matejovi ďakujem za rozhovor 

a za všetkých čitateľov mu želám, aby bol verný 
a vytrvalý v nasledovaní svojho Učiteľa tak ako 

jeho patrón sv. Matej. 

Kňazská vysviacka Mateja Trizuliaka bude 
20. mája 2011 o 17.00 hod. v Chrenovci  pri 
Prievidzi. Primičná sv. omša bude 21. mája  2011 
o 11.00 hod. vo farskom kostole  sv. Heleny na 
Rozkvete.

VYSLANEC BOŽIEHO POŽEHNANIA



V súčasnosti pôsobia v rámci Školy novej 
evanjelizácie sv. Filipa na sídlisku Rozkvet 
dve komunity. Staršia komunita vznikla v roku 
2000. Jej duchovným vodcom je páter Zbigniew 
Gierlak MS, ktorý je zároveň zodpovedný aj za 
vedenie ŠNE v rámci Slovenska. Mladšia ko-
munita vznikla v roku 2003 a jej duchovným 
vodcom je  páter Bogdan Kadluczka MS. 

Obe spoločenstvá sú pre nás darom, cez ktorý 
objavujeme silu Božieho slova, dôležitosť 
spoločnej i osobnej modlitby, duchovného 
zdieľania, silu spoločnej služby a duchovnej 
jednoty.  Škola novej evanjelizácie je školou 
charizmatickej modlitby, ktorá je živá, dy-
namická a plná entuziazmu. Veľký význam  pre 
náš spoločný duchovný rast majú formačné 
stretnutia v exercičnom dome v Chrenovci pod 
duchovným vedením pátra Zbiška. 
Členovia komunít sa nezameriavajú len na 

vlastnú formáciu, v rámci evanjelizačných 
aktivít  vyvíjajú taktiež aktivity navonok  ini-
ciatívnym zapájaním sa do farských činností, 
napr. duchovnou prípravou birmovancov, mod-
litebnými stretnutiami matiek,… Na podporu 
evanjelizácie sú zamerané aj evanjelizačné svä-
té omše, ktoré sa pravidelne konajú každú druhú 
nedeľu v mesiaci o 19:30 v kaplnke sv. Heleny.

Naše spoločenstvo je otvorené aj pre nových 
členov. Katolícka škola novej evanjelizácie 
sv. Filipa preto viackrát do roka organizuje 
evanjelizačné kurzy. Prvým a základným kurzom 
je kurz Filip. Po jeho prežití sú ľudia pozvaní 
do našej komunity a majú možnosť zúčastniť sa 
ďalších kurzov, napr. kurzu Emauz.

 Práve slová, ktoré Duch povedal Filipovi: 
“Choď a pridaj sa k tamtomu vozu“. (Sk 8, 29) 
sú pre  nás vetou, ktorá zmenila naše životy. Nás 
všetkých, ktorí sme buď neverili alebo verili 

tak „svetsky“, pohli k skutočnému stretnutiu s 
Ježišom, rozhodnutiu žiť svoj život s Ježišom a 
nechať sa pretvárať jeho Slovom. „Tvoje slovo 
je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich 
chodníkoch.“ (Ž119,105).

Preto našou hlavnou túžbou je evanjelizovať 
nielen slovami, ale predovšetkým  svojím 
životom, aby aj ostatní mohli skrze nás 
spoznať Božiu lásku. Spája nás láska Ježiša, 
ktorý nás neustále pretvára svojou milosťou 
a pôsobením Ducha Svätého a túto lásku 
chceme odovzdávať ľuďom, ktorých denne 
stretávame.

Jaroslava Gabrišová

NAŠE SPOLOČENSTVO                                                                                      3.

Nechoď predo mnou, 
nemusím ťa nasledovať, 
Nechoď za mnou, 
lebo ťa nebudem viesť. 
Jednoducho – choď popri mne 
a buď mojím priateľom.

Albert Camus

ANKETA
Čo pre mňa znamená komunita?

Anna Bartošová
Pre mňa je to dôležité spoločenstvo bratov 
a sestier. Je to miesto formácie v duchovnom 
živote, vedú nás kňazi a to je veľmi dobré. 
Pod ich vedením rastieme vo viere. Boh nás 
učí žiť v komunite prvotnú lásku kresťanov 
a to nie je vždy ľahké. Ale máme na to 
dobré prostriedky: je to modlitba, sviatosti 
a Eucharistia. Snažíme sa žiť evanjelium 
a ďalej ho ohlasovať ľuďom, ktorí ho ešte 
nepoznajú To je naša úloha. Učíme sa prijať 
jeden druhého takého aký je, čo je tiež veľmi 
ťažké. Sme vlastne nástrojmi v Božích 
rukách, lebo nič nemáme, čo by nám On 
nedal!

Pavol Ďurkovský
Pre mňa je povzbudením, drží  človeka „na 
nohách“, upevňuje vo viere. Stretávame sa tu 
s duchovnými na duchovných stretnutiach, 
kde nám vysvetľujú Písmo a stretávame sa 
so sestrami a bratmi. 

Jaroslava Gabrišová
Som veľmi vďačná za to, že ma Pán 
povolal do komunity. Komunita je pre mňa 
duchovnou rodinou. Rodinou, v ktorej si 
spoločne prehlbujeme vieru, nádej a učíme 
sa milovať Ježišovou láskou. Dáva mi silu do 
každodenného života  a zároveň mi pomáha 
odolávať negatívnym vplyvom dnešného 
sveta.

Mária Frolová
„Aj keď viem ,že Boh je stále medzi nami, 
v komunite ho cítim bližšie a cítim tiež 
neuveriteľný pokoj. Zabudnem na všetky 
starosti a trápenie, čo mám v bežnom živote, 
lebo sú so mnou ľudia na čele s pátrom, ktorí 
mi dávajú pocit lásky a pokoja.“ 

Jana Dravecká
„Komunita znamená pre mňa velký dar od 
Pána Ježiša, urobil mi veľké veci v živote, 
dal mi sestry a bratov, ktoré milujem a 
spoločne v modlitbách môžeme putovať 
cestou života. Cítim sa so všetkými ako 
jedna veľká Ježišova rodina. Navzájom sa 
veľmi milujeme Ježišovou láskou. Nikdy na 
tento dar nezabudnem a budem za to chváliť 
Pána.“

Helena Šupolíková
„Moja komunita je moja rodina. Tu sa učím 
milovať Boha cez ľudí, ktorí ho tiež milujú, 
spoznávať Ježiša cez Sväté Písmo, chváliť 
ho duchovnými piesňami a žiť život naplno 
v Božej láske.“

Jozefína Halamičková
Komunita mi dáva pocit rodiny, lásky, 
súdržnosti. Viem, komu som uverila a ON 
je dôvodom našich spoločných stretnutí a 
chvál.

V našej farnosti pôsobí od roku 2000 Katolícka škola novej evanjelizácie sv. Filipa 
pri reholi Misionárov Saletínov. Jej úlohou je hlásať a žiť 
- kerygmu - hlásať „dobrú novinu“ o spáse, ktorú nám dal Ježiš
- karizmu  - evanjelizovať v moci Ducha svätého, ktorý dáva rôzne charizmy 
- koinoniu – žiť spásu v spoločenstve.

KRÁČAŤ SPOLOČNE....



4.                                     TÉMA    

PLAČÚCA 
MATKA

V La Salette sa Pan-
na Mária ukazuje len 
ako Bolestná Matka, 
Plačúca Matka.

Vo Svätom písme 
nie je napísané, že by Panna Mária pod 
krížom plakala. Prečo? Možno preto, že 
takáto ukážka bolesti je samozrejmá,, veď 
bolo zreteľne povedané: Pri Ježišovom 
kríži stála jeho Matka. Je to neobvyklé, 
až neskutočné, aby v takej situácii Panna 
Mária stála pod krížom. Kto z nás by bol 
schopný sa tam postaviť, keď sa takto 
zaobchádza s milovaným človekom? 
Kto by radšej nekričal, nevolal o pomoc, 
nepriečil sa s vrahom? Panna Mária stá-
la pod krížom ako Matka viery, bdejúca 
pri smrteľnej posteli svojho Syna, nášho 
Spasiteľa. V tej hodine sa Panna Mária 
zachovala neopakovateľne – v zastúpení 
celej Cirkvi a všetkého veriaceho ľudí 
verila v zmysel smrti svojho Syna... Na 
základe viery Panny Márie sa vyformov-
ala viera v Cirkvi. Jej viera a jej odkaz vi-
ery sa stali základom viery v Cirkvi.

Z knihy Posolstvo P.Márie z La Salette 

Pre mnohých čas Veľkého pôstu znamená 
pristúpiť k sviatosti zmierenia, ku spovedi. A je to 
správne. 

Kard. Donald Wurel, arcibiskup Woshigtonu 
rozprával o jednej udalosti. Jedného dňa, keď 
sedel na letisku a čakal na lietadlo, prišiel k nemu 
muž (asi 35-ročný) a predstavil sa, že je katolík. 
Potom povedal, že vie o tom, že v katolíckej 
Cirkvi je niečo, čo pomáha človeku oslobodiť sa 
od zbytočnej minulosti a začať nový život.

Kardinál mu povedal, že je to sviatosť zmierenia 
– spoveď. Muž odpovedal, že počul o tejto 
sviatosti, ale nevie presne, aká je jej podstata a ako 
ju môže prijať. Tento mladý človek bol pripravený, 
aby si usporiadal svoj doterajší život a začal nový 
život. 

Spomenutý muž určite nie je jediný, kto sa 
pokladá za veriaceho a pritom nevie, v čom 
spočíva spoveď!.

Občas, a píšem  to z vlastnej skúsenosti, ma 
napĺňa  pocit hanby, keď mám niekomu hovoriť 
o tom, čo  ma v mojich očiach ponižuje, čo sa mi 
nepodarilo v dôsledku ľudskej hlúposti, slabosti 
alebo naivity.

Ale  vedomie toho, že Kristov zrak prináša 
záchranu, je plný lásky a jeho slová povedané  
s veľkým citom „ Ani ja ťa neodsudzujem, choď 
a od tej chvíle nehreš“ pomáha mi rozhodnúť  sa 

kráčať  ku spovedi, aby som bol 
opäť s Pánom. A s Pánom je vždy 
lepšie a ľahšie kráčať životom.. 
Samozrejme, spoveď nie je niečo príjemné ani pre 
toho, kto sa spovedá, ale ani pre toho, kto počúva. 
Prečo? Lebo hriech odhaľuje hlúposť, okrem toho 
hriech je veľmi nudný, hoci, keď som sa rozhodol  
preň, nevyzeral tak. 

Kto môže zničiť náš hriech? Vo sviatosti 
zmierenia sa stretávame s Kristom, ktorý čaká, 
aby nás obnovil k novému životu. K sviatosti 
zmierenia nás vedie ľútosť za hriechy, za každé 
zlo, ktoré sme spáchali. Preto ľútosť je počiatkom 
každého odpustenia. Pápež Ján Pavol učil, že 
bolo by nepochopením  myslieť si, že odpustenie 
hriechov môžeme získať bez sviatosti zmierenia, 
ktorú nám zanechal Ježiš Kristus.

K obráteniu a k príprave k sviatosti zmierenia 
slúži Božie slovo. Ono osvecuje hriešnika, aby 
lepšie spoznal svoje hriechy a vyzýva k obráteniu 
a napĺňa človeka nádejou a dôverou v Božie 
milosrdenstvo. Na záver vám chcem popriať tu 
najväčšiu radosť, akou je  sloboda od všetkého, 
čo nás vzďaľuje od Boha a z obnovy vzťahu 
s nekonečným, milosrdným Bohom, ktorý každého 
prijíma s láskou. Vo sviatosti zmierenia stávame sa 
„novým stvorením“.

pripravil páter Wieslaw

Narodila som sa síce v považskobystrickej 
nemocnici, ale detstvo som prežila v Plevníku-
Drienovom, takže ako dieťa nemám spomienky 
na Kaplnku sv. Heleny. Po prvý raz som si 
bola Kaplnku sv. Heleny pozrieť už ako matka 
svojej malej dcéry, s ktorou som sa vybrala na 
prechádzku ku Kaplnke sv. Heleny. 

Bolo to v lete v roku 1989 - presťahovali sme sa z 
„bytovky  od lávky“ na sídlisku Rozkvet do bytovky  
„pod Kaplnkou“ – tak sme si ju familiárne nazvali. 
Na prechádzke spolu so mnou bola i moja mamička. 
Na kaplnke boli dvere síce osadené, ale nezamknuté, 
tak sme dnu nazreli. Pohľad na vandalmi zničené 
a zneuctené priestory nás šokoval. Nepamätám sa, 
že by som v tom čase  niekedy videla zneuctený 
nejaký pamätník postavený napr. obetiam vojny. 
Ale zneuctiť malý kostolík si dovolili. 

S vďakou sme prijali skutočnosť, že sa kaplnka 
zrekonštruovala a začala slúžiť tomu účelu, pre 
ktorý bola postavená – na oslavu a velebu Boha.

Veľmi rada si spomínam na 29. máj 1994 – v tento 
deň po prvý raz v histórii Kaplnky sv. Heleny prijalo 
sviatosť svätého prijímania 128 detí! 

Pripravovali sme sa starostlivo na túto udalosť. 
Verili sme, že bude pekné slnečné počasie, tak celá 
príprava bola prispôsobená tomu, že slávnostná 
svätá omša bude pred Kaplnkou sv. Heleny. Počas 
celého prípravného týždňa aj v sobotu bolo krásne 
slnečné počasie. V sobotu  v noci som išla spať 
s tým, že v nedeľu ráno skoro vstanem a budem 
pokračovať v prípravách na oslavu v našej rodine, 
pretože na prvé sväté prijímanie sa pripravovala aj 
naša dcéra.  Na moje veľké prekvapenie som skoro 
ráno zistila, že prší... Keď som si pomyslela, že 

všetko máme pripravené tak, akoby vôbec nemalo 
pršať, cítila som sa hrozne. Vyšla som na balkón 
a tak som sa ľútostivo rozplakala, že moje slzy 
boli hustejšie ako dažďové kvapky, ktoré padali. 
Prosila som Boha, aby zastavil dážď, pretože sme 
pripravovali oslavu na jeho slávnostný príchod do 
sŕdc našich detí vonku pred Kaplnkou  a nie vnútri.

 Pán Boh pochopil naše „priestorové“ problémy 
a tak zariadil všetko tak, že celá slávnostná svätá 
omša bola celebrovaná vonku „pod lipou“.  

Mám pocit, že na túto slávnosť boli zvedaví aj 
vtáci zo širokého okolia, pretože tí svojím spevom 
prekonali aj naše deti. 

Pamätníci, ktorí majú videokazety z tejto 
slávnosti, môžu potvrdiť, že spev vtáčikov bol 
veľmi intenzívny, akoby ním chceli prejaviť Bohu 
svoju vďaku za to, že sú súčasťou života na zemi. 

Anna Turčániová

Mali toľko snov, predsavzatí , plánov. A zrazu 
prišla do cesty nečakaná prekážka. Choroba. 
Ťažká, zákerná, nevyspytateľná..., ktorej meno 
sa radšej len šepká... Nemocnica, biele steny, 
nepríjemné vyšetrenia a bojazlivé otázniky. 
V dlaniach pichajú rozbité úlomky snov. 
A najviac bolí neistota...Prečo, Pane? 

Keď som ťa stretla, nevedela som , čo robiť, 
ako ťa utešiť. Bola som zmätená a zaskočená. 
Iskričky v tvojich očiach pod ťarchou kríža 
pohasli.  „Sú to novodobí mučeníci“, zneli mi  

v ušiach slová kňaza, ktorý každý deň navštevuje 
onkologické oddelenie istej nemocnice. Len 
nesmelý úsmev... 

A ja som sa vtedy zahanbila, Pane. Za všetky 
tie malicherné prosby, ktorými Ťa zahŕňam...

Hanka, chcela som ti vytrhnúť kríž, len aby 
si necítila jeho ťarchu. Pred pár dňami si prešla 
mostom do večnosti. A už vtedy si vedela lepšie 
ako ja, že práve ten kríž je záchranou. 

Odpočívaj v pokoji!
priateľka Mária

Spoveď – sviatosť milosrdenstva

HANKE
  Tieto slová píšem Tebe – Hanka. Viem, že mnohým ďalším by ste ich napísali aj vy. Veď ich 
dôverne poznáte, len pod iným menom. Možno je to člen vašej rodiny, dobrý priateľ, kolega 
z práce, susedka z paneláku či  z okolia. Niektorí z nich ešte len okúsili prvé dúšky života, 
ďalší  už začali spoznávať krásu rozkvitajúcich kvetov,  alebo  práve vhupli do pestrofarebnej 
jesene života.... 

SPOMIENKY NA KAPLNKU SV. HELENY 



POPOLUDNIE RODÍN
Bojová úloha pre deti v jedno februárové nedeľné 

popoludnie znela: vytiahnuť rodičov von. A dokázali 
to. Deväť rodín si prišlo zasúťažiť v disciplínach, 
ktoré pripravilo Spoločenstvo rodín pod vedením 
Juraja Žabku. Prvé tohtoročné preteky na štvorlyžiach, 
rodinný presun z ostrova na ostrov i ďalšie úlohy 
plnili rodičia s deťmi na školskom dvore 8. ZŠ aj 
pred CCVČ. Pridala sa aj rodinka, ktorá bola na 
prechádzke a neodolal ani páter Wieslaw. Po skončení 
sa rodiny presunuli do CCVČ na malé občerstvenie. 
A kto vládal, mohol využiť rôzne spoločenské hry, 
stolný tenis, kalčeto, biliard...

Príjemné popoludnie ukončili rodiny modlitbou a 
piesňou Zlož svoju starosť na Pána. A Juraj Žabka 
vyslovil určite túžbu všetkých prítomných, aby takéto 
popoludnia zažívali rodiny na našom sídlisku aj čas-
tejšie.                                     Snímky: Juraj Žabka

ERKO KARNEVAL
Prvú marcovú sobotu sa popoludní ku 
katolíckemu domu náhlili pestrofarebné 
zamaskované bytosti. Princezné, víly, Janko 
Hraško, Červená čiapočka, anjeli, štyria 

evanjelisti... Do večera sa ich zišlo takmer 
250. O spev sa starala populárna dvojica 
Mária Podhradská a Richard Čanaky, o súťaže 
a čokoládové odmeny organizátori eRka.

Snímky: Tomáš Kuťák

Z VAŠICH PRÍSPEVKOV                                            5.

Milí čitatelia!
Srdečne vás pozdravujeme v pôstnom období, 

kedy je ten pravý čas na spomalenie, stíšenie sa, 
obnovenie našich sŕdc. Dovoľme Kristovi, aby 
nás vyviedol z nášho strachu, slepoty, zlyhaní...
Ďakujeme za všetky povzbudivé slová i 

prejavy priazne. Z  mailu našej čitateľky Anny 
Kubicovej, bývalej obyvateľky Rozkvetu 
vyberáme:

Želám požehnaný čas všetkým vo Vašej 
redakcii. Za svoje začiatky v odovzdávaní sa 
Pánu Bohu vďačím hlavne pátrovi Zbigniewovi, 
ktorý tu v tom čase pôsobil. Vtedy som vo svojom 
srdci už dlhšie nosila túžbu byť členkou nejakého 
spoločenstva a ani som netušila, že spoločenstvo 
na Rozkvete už funguje. A tak nečudo, že pri prvej 
príležitosti som sa prihlásila a stala členkou aj 
ja. No a potom to už išlo veľmi rýchlo, bol tu 
kurz Filip, ktorý mi úplne zmenil pohľad na svet, 
začala som nosiť iné „číslo dioptrií“. Páter 
Zbigniew ma naučil milovať Boha, naučil ma 
prekonávať ťažkosti spolu  s Bohom, učil ma, 
aby som dovolila Kristovi žiť Jeho život skrze 
mňa. Už je to pár rôčkov, ktoré tam nebývam, 
ale stále na neho myslím a ďakujem, že mi 
udelil Pán to požehnanie spoznať ho. Páter 
ostane mojou prvou láskou, ktorá ma spojila 
s Nebeským Otcom Určite sú veľmi vzácni i 
ostatní saletíni p. Andrej, p. Bogdan a hlavne 
páter Wieslaw, ktorý ma už toľkokrát potešil v 
mojich ťažkostiach a tiež správne nasmeroval, 
veľmi mu zo to ďakujem. Tiež mu ďakujem za 
spoločnosť a podporu v ťažkých chvíľach, ktoré 
som prežívala, keď sme sa zúčastnili rodinného 
tábora v Tatrách . Škoda len, že sa nemôžem už 
zúčastňovať na všetkých tých podujatiach, ktoré 
prebiehajú vo Vašej farnosti a tak napredovať v 
učení. Všetkým farníkom chcem pripomenúť, aby 
si vážili, že majú takýchto apoštolov pre seba a 
aby nezahadzovali šancu byť v ich prítomnosti 
čo najviac. Želám Vám veľa úspechov pri tvorbe 
časopisu. Nech ste vedení Božím Duchom.

Potešil nás aj pochvalný mail od Karola 
Kopečného. ...“je to skutočne pekný časopis 
– nielen po tej vonkajšej (grafi ckej) stránke, 
ale najmä pokiaľ ide o obsah...Všetkým, kto 
na tom pracovali a budú  ešte pracovať, zo 
srdca gratulujem a želám veľa úspechov. Je to 
úžasné. Ešte raz gratulujem!
Čitateľ Milan nám poslal poučný príbeh 

z knihy Bruna Ferrera Šťastní rodičia. V 
niektorom z budúcich čísiel prinesieme zopár 
milých „ferreroviek“  pre potešenie duše.

Čakáme aj na vaše príspevky. Môžu to byť  
spomienky na kaplnku sv. Heleny, fotografi e,  
podujatia, odpovede na súťaže, grafi cké 
návrhy na hlavičku časopisu, blahoželania, 
poďakovania, otázky...

MLÁDEŽNÍCKY PLES
Aby nebolo ľúto ani starším kamarátom, cirkevné centrum voľného času si vyskúšalo aj úlohu 
hostiteľa mládežníckeho plesu. Obe miestnosti sa zaplnili mladými z našej farnosti. Tí  nám ukázali, 
že tancovať a zabávať sa s priateľmi pri dobrej hudbe naozaj vedia. A pridali ešte niečo navyše – že 
to dokážu aj bez kvapky alkoholu!      

AKO SME FAŠIANGOVALI

KURZ DOMINIK
Keď nám páter povedal, že bude nejaký kurz, 

pomyslela som si: ,,Veď pôjdem na iný termín.“ No 
potom prišiel páter na katechézu a tak uprene sa na 
nás pozeral. S kamarátkou sme sa na seba pozerali 
,,prebiehala u nás neverbálna komunikácia“, 
nakoniec pár minút pred skončením sme povedali 
to slovo, na ktoré čakal: ÁNO. Nevedela som, čo 
od toho môžem očakávať. Vedela som, že tam budú 
prednášky a budeme sa zapájať do aktivít, no nič 
konkrétne to nebolo. Po celom tom víkende som 
rada, že som tam šla. Odniesla som si odtiaľ veľa 
zážitkov a myšlienok, nad ktorými budem ešte dlho 
premýšľať. Neľutujem to a myslím, že by to mal 
prežiť každý, či už birmovanec alebo dospelý človek. 

                 Martina Babčanová

Povinný kurz Dominik v Pruskom sa zmenil na 
víkend plný zábavy a nových myšlienok. Už v prvý 
deň nás rozdelili do skupín pod vedením štyroch 

animátorov: Anička, Tinka, Lenka a Janči. Spolu 
s pátrom Wieslawom sa stali našimi sprievodcami 
celým pobytom. Kurz Dominik? Prečo má práve taký 
názov? Pýtali sme sa a hneď na úvod zodpovedali 
našu otázku. Film nám sprostredkoval informácie 
o Dominikovi Sáviovi patrónovi mládeže. Spoznali 
sme veľmi veľa nových ľudí a aj to je jedna z vecí 
prečo by som tam išla znova.          Alžbeta Hrušková

Víkend pred Valentínom sme sa zúčastnili kurzu 
Dominik v Pruskom. Najprv som nevedela, čo som 
mala od toho očakávať. Bolo to zaujímavé a boli 
sme super kolektív. Mali sme prednášky na rôzne 
témy a pracovali sme v skupinách. Rozdelili nás 
už pred kurzom, takže sme nevedeli, kto s kým 
bude v skupine. Boli tam s nami štyria animátori: 
Janči, Lenka, Tinka, Anička. A samozrejme aj páter 
Wieslaw. Užili sme si veľa zábavy. Dozvedeli sme 
sa niečo nové a spoznali sme nových ľudí. Kurz 
Dominik sa mi páčil a zopakovala by som si ho. 

Lucia Zigová

PRVÝ DETSKÝ PLES
Po prvý raz si v čase fašiangov mohli vychutnať 
naše rozkveťácke deti s rodičmi svoj detský 
ples. Hudba, tanec, tombola plná prekvapení 
a samozrejme maškrty. Zostali sladké 
spomienky, veselé fotografi e a želanie stretnúť 
sa o rok znovu.

Snímka: Miloslav Adamovič



           
BLAHOŽELANIE

Milá naša
HANKA TURČÁNIOVÁ

Nech Ťa Pán Boh dobrotivý
ešte veľa rokov živí,

zošle hojne Božej milosti,
daruje pokoj, veľa radosti.

To Ti k narodeninkám 
zo srdca všetci prajú,
čo Ťa velmi radi majú.

Aj v nebi sa pomaly všetci prebúdzali. Kým 
si pretierali oči, dobrý Pán Boh mal už rannú 
prechádzku za sebou.

„Hm, hmm,- krútil prekvapene hlavou a po-
tom išiel pohľadať svätého Petra. Našiel ho, 
ako zvyčajne, pri nebeskej bráne.

„Milý synu, - povedal láskavo. „Pri dnešnej 
rannej prechádzke som v nebi objavil niečo 
nezvyčajné...

„Čo to bolo, šéfe? – spytuje sa so záujmom 
svätý Peter. 

„Nie čo, ale kto to bol? – to je správnejšia 
otázka. U nás v nebi máme samé dobré, cnost-
né a zbožné duše. No ja som tu zazrel aj dušu 
istého nemenovaného lotra, ťažkého zločinca 
i skorumpovaného politika...! Čo sa to tu robí? 
Ako je to možné? Peter, ty si zodpovedný za 
to, koho pustíš do neba. 

     „Svätý Bože, viem, že je to moja povinnosť. 
Tento raz to však nie je moja vina. To svätý 
Jozef. K nemu sa tí lotri utiekajú o pomoc ako 
k pestúnovi Pána Ježiša a najväčšiemu oro-
dovníkovi tu v nebi.

„Dobre, dobre, Peter, rozumiem, - odpovedá 
s pochopením dobrý Boh. Ale viac nech sa to 
nestane. Dozri na to! 

Deň sa s nocou vystriedal a odchádzajúca 
noc sa stretla s rannou zorou.

O chvíľu už slniečko rozvešiavalo svoje 

zlaté vlasy na konáre stromov.  
A dobrý Pán Boh krútiac hlavou znovu kráča 
k nebeskej bráne.

„Synak, - zakýva na svätého Petra. Dnes 
som pri rannej prechádzke v nebi  zazrel 
ďalšie nepoctivé, chamtivé a zhýralé duše. 
Tie sem určite nepatria! Nezamrzol nebeský 
počítač? – zaujíma sa dobrý Boh. „Je tam zo-
znam všetkých dušičiek, ktoré môžu vstúpiť 
do raja...“ 

„Šéfe, nebeský počítač funguje ako hodinky, 
– informuje pohotovo svätý Peter. „Aj zoznam 
je v poriadku. Musel ich sem prepašovať svätý 
Jozef...“

Všemohúci sa zamyslí a potom požiada 
svätca.

„Peter, skús mu dohovoriť!“
„Vykonám, Pane Bože, - prisľúbi hlavný ne-

beský správca siete a zavolá archanjela Gab-
riela, aby ho vystriedal pri nebeskej bráne.

     Deň sa minul rýchlo ako kus sviatočného 
koláča. V nebi po spoločnej modlitbe utíchol 
aj spev anjelských zborov. Všetci zaspali.

Na svitaní začala noc skladať zo zeme 
svoj tmavý zamatový plášť posiaty tisíckami 
hviezd, aby uvoľnila miesto prebúdzajúcemu 
sa ránu. Slnko odhodilo obláčik, ktorým bolo 
prikryté v nebeskej posteli, vyskočilo na ob-
lohu a namáčalo si zlaté vlasy v rannej rose. 

Ale vtedy už stál Všemohúci pri nebeskej 
bráne. 

„Synček, - volá na svätého Petra. Čo je 
to s tebou? Nie si unavený? Nepotrebuješ 
vystriedať?

Svätý Peter len vzdychne a odpovedá:
„Dobrý svätý Bože, viem, čo mi chceš 

povedať. V nebi pribudli ďalšie hriešne duše.  
Ale naozaj za to nemôžem. Svätý Jozef je 
veľký dobráčisko, toľko ho prosili, až ich 
pustil bočnou bráničkou...“

„Dobre,  - odpovedá zmierlivo Pán Boh. Vy-
bavím si to s ním osobne. Toto už raz musí 
prestať!

A ide za svätým Jozefom. O chvíľu ho ob-
javí v odľahlom kútiku neba, kde si zriadil 
stolársku dielňu. Ani tu nevydrží bez práce. 
Zručne vyrába hojdacie kreslá pre anjelský 
zbor a občas sa sem príde pohojdať aj Mária 
s Ježiškom.

„Svätý Jozef, čo mi to robíš?! – začne 
vyčítavo Pán Boh. Prečo sem púšťaš takých 
bezbožníkov?! Už som ti raz odkázal po svä-
tom Petrovi, aby to prestalo. No ty si nedáš 
povedať! Takto to ďalej nejde. Zober si všetko, 
čo je tvoje a odíď z neba! – rozhodne Boh.

Svätý Jozef poslušne odloží kladivo a s 
veľkou úctou povie: „Dobrý Bože, ako si 
želáš. Chcem splniť Tvoju vôľu. Zoberiem 
všetko, čo je moje - Máriu i Ježiša a odídem 
z neba...“

Dobrý Pán Boh v tom okamihu zvolá:
„Zadrž, svätý Jozef, len to nie! Bez Márie a 

Ježiša by to už nebolo nebo!“ Zostaň!
A tak nám, našťastie, v nebi zostal aj jeden z 

najväčších orodovníkov – svätý Jozef.
mš

6.                                     O NÁS    

Milanovi Vrškovskému, Pavlovi Dujčíkovi, 
Štefanovi Korbašovi, Petrovi Čakánekovi, Joze-
fovi Kucharovi, Mariánovi Slávikovi, Anne 
Turčániovej. 

Ak sa vám ich vek nepozdáva, skúste si to 
prepočítať. Prvýkrát sa zišli v  roku 1993 a hneď 
si padli do oka a vlastne aj do nôty. Všetci boli 
zo sídliska a poznali sa aj z kaplnky. A mali od-
vahu začať s nácvikom pašií. A nielen to, odvtedy 
si vyskúšali úlohu Ježiša, Petra, Piláta, slúžky... 
osemnásťkrát!

Iniciátorom založenia tohto „minizboru“ bol 
Milan Vrškový, ktorý mal skúsenosti so spevom 
pašií z farnosti, z ktorej  pochádzal.  
Členov do svojho „minizboru“ vyberal len na 

základe odposluchu ich spevu počas svätých omší 
Za  celé obdobie  zostava  „minizboru“  prešla 
iba minimálnymi zmenami, „silný“ základ zostal 
a  spieva v zložení :

Milan Vrškový, Jozef  Kuchar, Štefan Korbaš, 
Peter Čakánek, Marián Slávik, Ján Pilar, Anna 
Turčániová.  V posledných dvoch rokoch pribu-
dol nový člen Martin Havranec. 

     Za to dlhé obdobie sa medzi rodinami 
„spevákov“ vytvorilo veľmi silné priateľské 

puto. Stretávajú sa nielen pri príležitosti menín, 
narodenín, pri športových aktivitách, ale veľmi 
ochotne podajú  pomocnú ruku , ak  niekto z  par-
tie potrebuje pomoc. 

     Spev pašií nie je ich jedinou „aktivitou“ vo 
farnosti. Vždy sa veľmi ochotne zapájajú aj do  
farských aktivít. 

     Našim oslávencom želáme hlavne pevné 
zdravie, Božie požehnanie a sv. Blažej, nech 
chráni ich hrdielka. 

BOČNÁ BRÁNKA DO NEBA 
Slnko vyhuplo na oblohu a začalo si rozčesávať svoje dlhé zlaté vlasy. Li-

gotavé kučeravé lúče siahali až po zem. Dopadali na stebielka trávy, hlad-
kali voňavé fi alky, pošteklili kohúta, ktorý sa zhlboka nadýchol a oznámil 
všetkým dookola: „Kikirikí, vstávajte, je tu nové ráno!“

 Na veľkú noc budú oslavovať svojich sladkých osemnásť. Toto poďakovanie a zároveň 
blahoželanie patrí práve im – partii siedmich oslávencov.  

POĎAKOVANIE



SÚŤAŽ PRE JEDNOTLIVCOV AJ PRE CELÉ TRIEDY

MODLITBA ZA MAMU
Už čoskoro budú mať sviatok všetky naše mamy. Určite aj vy budete chcieť pre ne vymyslieť 
ten najkrajší darček. Ak už teraz rozmýšľate, poradíme vám. Možno aj vašu maminu viac ako 
kupovaný darček poteší vaša modlitba. Napíšte nám svoje vyznania a modlitbičky za mamu alebo 
starú mamu. Nezabudnite ani na našu Nebeskú matku. Prostredníctvom májového čísla ich pošleme 
vašim mamám. Najkrajšie odmeníme. Modlitbičky dávajte do schránky v kaplnke.

Milé deti,
viete, čo je eRko? No  jasné, že sa vôbec pýtam. Predsa hnutie kresťanských 
spoločenstiev detí. A poznáte Mareka? Marek Wesserle je vedúci oblastného 
centra eRka. Ak chodievate na nedeľné stretká o 15. hod. do cirkevného centra 
voľného času, určite ho poznáte. Pred piatimi rokmi sa prihlásil na kurz 
Začíname a po jeho absolvovaní sa zapojil do pravidelnej činnosti eRka. Má na 
starosti stretká, koordináciu práce vo farnostiach, ale aj organizáciu veľkých 
podujatí, kde sa zúčastňuje viacero farností napr. eRko deň, deň radosti, tábory... 
A ešte sa snaží plniť jednu dôležitú úlohu. Vytvárať priateľstvo medzi deťmi na stretku, ale aj 
medzi deťmi a vedúcimi a tak dávať deťom príklad vlastným životom.
     Pekné, ale aj ťažké, však? A my by sme mu v tom mohli trošku pomôcť. Skúsime to tak, že 
sa v tomto pôstnom období budeme viac zapájať do pekných podujatí, ktoré pripravilo eRko. 
Môžeme sa zúčastniť krížovej cesty v našej kaplnke, alebo skúsime prejsť tú namáhavejšiu cez 
mesto, nezabudneme prísť na detskú sv. omšu, pomôžeme kamarátovi, potešíme ho, ak bude 
smutný, nezjeme naraz celú čokoládu, podelíme sa so spolužiakom...Držím palce, aby sa vám 
darilo. Môžete mi o svojich úspechoch napísať alebo nakresliť. Odmena je pripravená.

Váš Majáčik

DETSKÉ A MLÁDEŽNÍCKE OKIENKO    7.

   HELENSKÝ M A J Á È I K

 A tu sú podujatia, ktoré pre vás  eRko chystá 
na najbližšie obdobie. Nezabudnite sa zapojiť!
25. 03. 2011  
DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA 

-  Kampaň biela stužka je 
vyjadrením úcty k životu od 
jeho počatia po prirodzenú 
smrť. 
Vo farnosti Rozkvet sa bude 

konať krížová cesta (v piatok 25.3. pred sv. 
omšou), ktorá bude obetovaná za nenarodené 
deti. Program bude pokračovať prednáškou vo 
farskom kostole v meste, po sv. omši (okolo 
20:00), kde sa bude premietať aj fi lm. Biele 
stužky sa budú rozdávať už v nedeľu 20. marca 
a nájdete ich aj v časopise Helenský maják. 

MÁJOVÁ PÚŤ DETÍ 
Každý rok sa koná na dvoch miestach -  v 
Levoči a v Rajeckej Lesnej.  Púť je poďakovanie 
deťom za to, čo spoločne s vedúcimi robia 

počas Vianoc pre chudobných v Afrike. Vždy 
sa prináša obetný dar (minerálky, známky, 
ceruzky, zošity a pod.) ktorý sa dá použiť na 
dobrú vec. Po príchode do Rajeckej Lesnej čaká 
deti bohatý program (ukazovačky, pesničky, 
výlet a hry, prehliadka Betlehemu) Celodenný 
výlet sa končí slávnostnou sv. omšou.
V našej farnosti sa budete môcť prihlásiť už 
začiatkom apríla a počas celého apríla budú 
v sakristii prihlášky (cena bude v prihláške – asi 
2 eurá).

ČAS PRE RODINU 
- Chceli by sme ponúknuť všetkým rodinám 
spoločenské hry, ktoré by si mohli spoločne 
zahrať a tak stráviť viacej času spolu. Táto 
aktivita bude prebiehať počas celého mája, 
každý týždeň jedna hra. Na záver by sme chceli 
rodinám zapojeným do tejto aktivity ponúknuť 
jeden spoločný víkend, na ktorom by sme 
im pripravili bohatý program. Prihlasovať sa 
môžete počas celého apríla v sakristii. 

1. V ktorej záhrade zajali Ježiša?
2. Čo robil Ježiš v poslednej hodine 
     pred svojím zajatím
3. Ako zradil Judáš Ježiša pre jeho zajatím?
4. Ako sa volal zločinec, ktorého 
    omilostili namiesto Ježiša?
5. Kto zariadil, aby bol Ježišov hrob 
    zapečatený a strážený?
6. Kto sa ako prvý stretol so vzkrieseným
    Kristom: Peter alebo Mária Magdaléna?
7. Ktorý z učeníkov sa stal známym 
    ako neveriaci, pochybujúci?
Svoje odpovede môžete vhadzovať do schránky 
v kaplnke sv. Heleny. 

OSEMSMEROVKA

J H R O CH R Á M O K R Ň A L
A N T I L O P A A V ô Y A A
S B O Š K R E Č O K E D S S
T I G E R A K K H O N L J T
R E K N Z A J A C A C I P O
A Y K L O K A N P L K E E V
B A R A N R Á G S A L Š S I
A P E M U A M U I I A O I Č
R L A G A J H N K U M J A K
K Ú N C C A Č Á A Á A J O A
I E V O T U N R R E K Z C !
K O R Y T N A Č K A A M U P

ANTILOPA, BARAN, BÝK, CAP, ČAJKA, 
EMU, GUNÁR, HUS, HROCH, JASTRAB, 
KAČKA, KAR, KENGURA, KLOKAN, 
KOALA, KOMÁR, KORYTNAČKA, KOZA, 
KÔŇ, KRAB, LAMA, LAŇ, LASTOVIČKA, 
LEV, MAČKA, OPICA, OVCA, PANDA, 
PELIKÁN, PES, PUMA, RAJA, RAK, RYS, 
SOMÁR, ŠKREČOK, TIGER, TUČNIAK, 
ZAJAC

                         PRIATEĽ

Priateľstvo je veľmi vzácna vec.  Priateľov si 
človek vyberá podľa rôznych kritérií. Môže 
to byť od vzhľadu, vzdelania, vierovyznania, 
srdca, bohatstva až po charakter. Každý 
potrebuje svoj okruh priateľov, ktorým 
môže dôverovať a zveriť sa im aj s tými 
najtajnejšími túžbami. Takýmto priateľom 
je aj Pán Ježiš. Obraciame sa na neho s 
naším smútkom, prosbami, problémami, ale 
aj radosťou zo života. Nepošle nás preč po 
dlhšom čase, vždy sa naňho môžeme obrátiť, 
vo dne, v noci, v každú voľnú minútku nášho 
dňa. Preto by sme naňho nemali zabúdať 
a stretávať sa s ním tak často, ako napr. so 
svojím obľúbeným kamarátom vonku. 

Martina Babčanová 

Desať krásnych anjelikov priletelo do nášho časopisu  od škôlkárov zo škôlky Kvetinka na 
Rozkvete. Zmestili sa na dva veľké výkresy a musíme priznať, veľmi nás potešili. Malým 
výtvarníkom ďakujeme, majú u nás sladkú odmenu.



Táto rubrika je nevhodná pre nezrelé osoby 
a váhavých veriacich!

NEDOROZUMENIE
Katechétka sa pýta prváčika: -Ako sa voláš?
Malý odpovie: -Matej.
- Krásne meno, z Biblie, - povie katechétka.
- Nie, ja nie som z Biblie, ja som z Rozkvetu.
INÉ ZÁUJMY
Babka poučuje vnúčika: -Ak budeš dobrý, 
pôjdeš do neba, ak budeš robiť neplechy, pôjdeš 
do pekla.
-Dobre, babka, a teraz mi povedz, čo mám robiť, 
aby som nemusel do školy.
SPOVEĎ
Spovedá sa chlapec v kaplnke sv. Heleny a nevie 
si spomenúť na žiadny hriech. 
Kňaz mu pomáha: - Nenadával si?  Nechodil si 
poza kostol? Nekradol si?
- Nič z toho!
- A na susedove čerešne nechodíš?
- Nie! – Ale je to dobrý nápad!
ATEISTA
Mladá dievčina zo sídliska príde celá zničená 
z rande a oznámi svojej matke: -Tak si predstav, 
Karol ma práve pred hodinou požiadal o ruku. 
- A prečo si teda smutná? – čuduje sa mama. 
- Keď on sa mi priznal, že je ateista.  Mami, 
veď on ani neverí, že existuje peklo! 
- No, vieš čo, len si ho zober. Medzi nami, my 
dve mu ešte ukážeme, ako veľmi sa mýli.
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Vitamín H - HUMOR

KVAPKA 
DOBROTY

Toto miesto patrí  možno aj vám, ak dokážete 
vnímať ťažkosti svojich blížnych.  Ale aj vám, 
ak niečo súrne potrebujete, ak chcete niečo 
darovať, urobiť druhému radosť. Ozvite sa. 
Aj nepatrné drobné kvapky dobroty dokážu 
spolu vytvoriť mohutný vodopád lásky.  

Darujem párik
spevavých  anduliek Mišu a Miša vhodných 
na spríjemnenie samoty.
Bonus: klietka a krmivo
Ak máte záujem, ozvite sa do redakcie.

NAPÍŠTE NÁM O SEBE
Ste členmi speváckeho zboru, detského 
divadielka či iného spoločenstva   
a chcete sa nám predstaviť? Alebo 
pripravujete zaujímavé podujatie, 
stretnutie? Neváhajte, napíše nám, radi 
prijmeme pozvanie medzi vás.

MARIJA BISTRICA

Ak radi chodíte na púte, máme pre vás pozvanie. V mesiaci 
Panny Márie – v máji, môžete navštíviť najstaršie mariánske 
pútnicke miesto v Chorvátsku – Mariju Bistricu . Samotné 
miesto BISTRICA sa spomína v roku 1209 ako feudálny 
majetok župana Vratislava,  v roku 1334 ako sídlo farského 
kostola sv. Petra a Pavla, ako farský dvor.

Dnešný kostol v Bistrici je budovaný v r. 1879 – 1882 podľa nákresu viedenského architekta 
Schmidta pod dohľadom jeho žiaka Hermana Bollléa.

Počas stavby – v noci pred sviatkom Nanebovzatia Panny Márie tu vypukol požiar a zničil 
celé vnútro kostola okrem veľkého oltára a zázračnej sochy Matky Božej. Zázračná socha 
Matky Božej Bistrickej sa prvý raz spomína koncom 15. storočia a patrí k Čiernym madonám, 
hoci pri reštaurovaní sa zistilo, že tmavá farba nie je pôvodná.
Termín púte: 14. – 16. mája 2011. Bližšie inf. mob. 0903 469 521

Kríž nie je spasiteľný, 
ak nie je druhým pomenovaním Božej lásky
                                                       J.S.RabarBožie milosrdenstvo je nekonečné.

1. MÁJ NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
PÔSOBENIE POŽEHNANIA

Byť v dosahu pôsobenia požehnania môže znamenať: 
Byť unavený a predsa iných povzbudzovať.
Cítiť sa opustený a predsa iným prinášať úsmev. 
Sám byť plný otázok a predsa neodmietnuť radu tým, 
ktorí ju hľadajú. 
Byť uponáhľaný a predsa neodbiť iných výhovorkou. 
Mať bolesti a predsa iných trpezlivo uznášať. 
Byť zaťažený a predsa iným prinášať pomoc.
Hľadať východisko a predsa nepustiť ruku toho druhého.
Mnoho postrádať a predsa iným nezávidieť. 
Stať sa vyhoreným a predsa pomáhať iným nachádzať 
zmysel.
V modlitbe ostať sám bez odpovede a predsa 
sprostredkovať iným živú vieru. Byť naplnený hnevom a 
predsa iným odpovedať na pozdrav.
Byť sklamaný a predsa chyby iných nevešať na veľké 
zvony.
Dostať iba nepatrné poďakovanie a predsa neúnavne robiť 
ďalej...                (prevzaté z časopisu Theodosia)

RODINNÝ TÁBOR 
Chceš prežiť leto s rodinou a nevieš kde? 

Príď medzi nás, radi ťa spoznáme.

Stretneme sa v Tatranskej Lesnej 
od 17. do 24. júla 2011.

Ak máš záujem – volaj na č. tel.:
042/432 92 47, 0902 895 974, 0948 017 420, 

0902 966 570, 0904 194 706
Prihlás sa čím skôr, kapacita je obmedzená.


