
Časopis farnosti Považská Bystrica - Rozkvet                      pri Kaplnke sv. Heleny    číslo 3.- 4.
MajákHELENSKÝ

                                                                        MILÍ ČITATELIA,
Leto sa prehuplo do druhej polovice a my sme spoločne prežívali slávnostný hodový týždeň. V ňom sme si svätými 

omšami, adoráciou, krížovou cestou, spevom, divadlom... uctili patrónku našej kaplnky sv. Heleny. Na svojich 
stránkach vám prinášam príspevky o novom začiatku. Zdá sa vám, že na nový začiatok, nový život ste už pristarí? 
Neverte tomu. Aj sv. Helena zažila nový začiatok až staršom veku. Pokrstiť sa dala ako 64-ročná. A vďaka svojmu 
nábožnému životu sa stala svätou. Ešte vždy máme čas. Ešte vždy môžeme začať odznova. To nič, že nevydržíme         
v náročnom behu. Stačí, aby sme našli silu na návrat. Želám nám všetkým, milí čitatelia, aby sme to dokázali.

                                                                 Úprimne váš Helenský Maják 



2.    TÉMA

 PREDSTAVUJEME

Pápež Ján Pavol II povedal: „Je to pravda, že 
je veľa pokrstených vo svete. Ale neviem koľkí 
z nich sú takí, ktorí sú si vedomí svojho krstu, 
vedomí nielen  toho faktu, že sú pokrstení, ale 
vedomí toho, čo znamená byť pokrsteným, čo 
znamená krst?“

Pápež vidiac, že Európa sa stala kontinentom 
pokrstených, ale nie kresťanov, začal nahlas 
hovoriť o novej evanjelizácii, ktorá je 
nevyhnutná.

Niekedy sa mi zdá, že nie je až tak zle, lebo 
máme ešte plné kostoly, aj našu rozkveťácku 
kaplnku. Ale je to naozaj klam.

Mnohí z nás začínajú vidieť slabosti našej 
viery. Ocitli sme sa v situácii, akoby  sme boli 
na križovatke a máme dve možné cesty. Prvá 
spočíva v tom, že budeme zotrvávať naďalej 
v ilúzii úspechu, a za všetko zlo budeme 
obviňovať príliš veľkú slobodu, liberalizmus 
a európsku úniu. Druhá cesta, na ktorú nás 
pozýva Cirkev je nová evanjelizácia. A ešte 
jedno: „ je potrebné prechádzať od viery, ktorá 
je tradičná ( aj keď je dobrá, ale je len tradičná) 
k vnútornej, osobnej viere, postavenej na 
hlbokom presvedčení.  K viere, ktorá je 
schopná vydávať svedectvo“ (kar. Carlo Maria 
Martini).

Dnes veľa ľudí nepríde do kostola, to vidím 
aj na sídlisku. Je potrebné urobiť niečo, čo 
zmení túto skutočnosť. Je potrebné, aby sme 
týmto ľuďom vyšli v ústrety, aby sme sa ocitli 
v ich prostredí, kde nás neočakávajú. Dnes 
vidíme ako na dlaní, že deti často nedostali 
od rodičov žiadne svedectvo lásky  vo vzťahu 
k Bohu. Dieťa nevidí modliacich  sa rodičov, 
nevidí, aby prijímali Eucharistiu. Nedeľa sa 
stala časťou víkendu.

Pred voľbami do parlamentu som počul 
výrok: „že politiku nie je možné robiť len tak, 
ale musí byť skutočná, pravdivá“.  V oblasti 
viery sa môže stať to isté, že všetko budeme 
robiť len tak, aby sa nepovedalo, a nič do konca. 
Toto vzbudzuje predstavu, že  je tu niečo, ale v 
skutočnosti je to prázdne. Veľa našich aktivít, 
ktoré konáme, postihla práve táto choroba. 
Preto tu na sídlisku treba byť dobrou soľou a 
svetlom v svietniku, lebo k tomu si nás povolal 
Pán.

Pán Boh m dva spôsoby, ako reformovať 
Cirkev. Prvý sa uskutočňuje skrze svätých. Oni 
umožňujú, aby ich Duch svätý naplnil a tou 
jeho mocou provokujú k premene ľudí a menia 
skutočnosť. Taká osoba bude vždy vzbudzovať 
vzdor u iných, lebo ona vidí ďalej a predbieha 
iných. Takí ľudia idú vždy „ príliš ďaleko“. 
Toto je normálny spôsob premeny v Cirkvi.

Druhý spôsob premeny v Cirkvi spočíva 

v tom, že staviame na popole. Niečo musí 
odumrieť, aby sa narodilo niečo nové. Boh 
môže dovoliť, aby odumrelo to, čo je choré, a 
aby sa narodilo nové a zdravé. 

Sv. Otec Benedikt XVI. veľakrát opakoval, 
že Cirkev sa príliš  zaoberá sebou a nie 
Bohom. Nemôžeme len brániť svoj priestor. 
Máme predovšetkým chrániť to, čo slúži 
ohlasovaniu Evanjelia a oslave Boha. Keď 
sa vyskytnú prekážky (vzdor), určite sa  o 
ne potkneme, ale tieto prekážky sú napokon 
požehnané, lebo nás očisťujú a dávajú nám 
príležitosť vydať zreteľné svedectvo. Horšie 
je, keď sa vzdor rodí z toho, že ľudia sú  
znechutení našou vlažnosťou a začínajú 
útočiť, často zo zúfalstva..

Drahí farníci a čitatelia nášho farského 
časopisu, prajem vám   veľa síl a odvahu 
začínať  a kráčať na hlbinu našej viery. Nech 
sa sv. Helena za nás prihovára

páter Wieslaw 

Lebo ja sa za Evanjelium nehanbím.... 
Rím 1,16
Ťažko si predstaviť skutočný kresťanský život 

bez Evanjelia. Bez neho by sme sa riadili  podľa 
prirodzených inštinktov srdca. Prejavovali 
by sme dobrotu a lásku osobám, ktoré sú 
nám naklonené a vyhýbali by sme sa ľuďom, 
ktorých nemáme radi. Náš obraz Boha by bol  
deformovaný ľudskou mentalitou. Pokladali 
by sme, že Boh môže nás milovať  len vtedy, 
keď sa obrátime.. Jeho láska by obsiahla  len 
spravodlivých. Evanjelium rozširuje náš úzky 
pohľad a myslenie a ponúka nám niečo nové. 
Hodnotu Dobrej zvesti nám ukazuje sv. Pavol, 
ktorý v krátkosti vystihol jej význam: “Lebo ja 
sa za vanjelium nehanbím; veď ono je Božou 
mocou...“ Rím 1,16)

Nehanbiť sa“ znamená „chváliť sa“. Apoštol 
národov vyjadruje pravdu, že sa chváli Evanjeliom. 
Poznal židovskú a grécku kultúru. Bol človekom 
veľmi vzdelaným a predsa žiadna skúsenosť nebola 
taká mocná, ako stretnutie s Dobrou zvesťou.

Evanjelium nie je album, pamiatka z minulosti, 
ale živý Kristus. Kto sa Evanjelia drží, ten sa drží 
samotného Ježiša. On sám položil znak rovnosti 
medzi Sebou a Dobrou zvesťou: „kto stratí svoj 
život pre mňa a pre Evanjelium, zachráni si ho“ 
(Mk 8,35) Evanjelium je napísané jeho krvou, 
lebo smrť a zmŕtvychvstanie Krista je jeho 
základom. Preto je hodnoverné a cenné.

V Evanjeliu je skrytá Božia moc. Slovo „moc“ 
nás odosiela k Duchu svätému. Dobrá zvesť nám 
odovzdáva jeho moc a spojenú s ňou vnútornú 
sviežosť. Vďaka obdržanej moci Ducha môžeme 
byť ako odolná náková. Ťažkosti budú do nás 
udierať, ale nás nezničia, nepremôžu.

Evanjelium vedie nás k spáse. Je potrebné  
tomu rozumieť - nielen ako  lístok do neba, 
ale ako tu a teraz oslobodenie od zotročenia a 
uzdravenie. Dobrá zvesť vyťahuje nás z blata, t.j.  
zo všetkých druhov závislostí. Je ako lano. Ak 
sa ho chytíme,  budeme zachránení. Evanjelium  
nás vnútorne zjednocuje. Ježiš, ktorý sa zjavuje 
v Evanjeliu, uzdravuje naše srdcia, aby boli 
priezračné a bol v nich hlad po Bohu.

Boh odhaľuje v Evanjeliu svoju spravodlivosť. 
Slovo „spravodlivosť“ znie pre nás dosť prísne, 
lebo súvisí s dôkladnou mierou, ktorú niekto 
nameria. Ľudskými symbolmi spravodlivosti 
je váha a meč. Božia spravodlivosť má úplne 
iný rozmer. Je ňou ukrižovaný a zmŕtvychvstalý 
Kristus ako odpoveď Boha na naše hriechy. 
Božia spravodlivosť  nie je odplatou, 
pomstou, ale milosťou a zadosťučinením. 
Ohlasovať Evanjelium znamená ukázať Božie 
milosrdenstvo a žičlivosť voči hriešnikom.

Dobrá zvesť ponúka svoje dary všetkým 
ľuďom rovnako. V Božích očiach  má 
každý privilégium. Evanjelium nekoná ale 
automatick . Potrebuje prostredie viery, ktoré 
je ako transmisijný pas , ktorý nám odovzdáva 
Božiu spravodlivosť - to je lásku zadarmo. 
Všetci sme Jeho láskou obsiahnutí, ale jej chuť 
skusujú len tí, ktorí veria.

Viera je Božím darom, ale nezabúdajme, že 
vzbudzuje ju Evanjelium,  to je Dobrá zvesť 
o Ježišovi Kristovi, v ktorom Boh uskutočnil 
zadosťučinenie za naše hriechy.

Evanjelium nie je informačným slovom, ale 
je skutočnosťou. Ono nás mení, rodí Božie 
myšlienky, vzďaľuje ohrozenie duchovných 
chorôb alebo nás z nich uzdravuje. Evanjelium 
je potrebné vytrvalo čítať a nosiť ho vo svojom 
srdci. Vtedy každý zakúsi Božiu moc, vnútornú 
terapiu a odpustenie zadarmo a usmerní všetky 
cesty na tú jednu, ktorá vedie k večnému životu. 
Sláva, ktorá pochádza z Evanjelia nezostane len 
v oblasti túžby, ale bude skutočnosťou.

páter Stanislaw Witkowski MS, 

biblista, profesor na Pápežskej univerzite 

Jána Pavla II  v Krakove

Zamyslenie
NOVÝ ZAČIATOK – NOVÁ EVANJELIZÁCIA

V strede leta písať o novom začiatku sa mi zdalo nelogické. Veľké predsavzatia sa  
robia predsa na začiatku roka, na začiatku veľkého pôstu alebo adventu. Veľkým 
impulzom, aby som sa  nad touto témou zamyslel, boli slov  môjho profesora - kňaza 
Jozefa Tischnera, ktorý napísal: „Kto nepokladá manželskú zradu (nevernosť) za 
hriech, nemal by ísť na spoveď, ale radšej sa pokrstiť...“



    ZO ŽIVOTA FARNOSTI      3.

To, čo vidíte teraz pred sebou, bude v 
najbližšom období s Božou pomocou aj realitou.

Čo ma stále fascinuje je to, že Boh si pre toto 
dielo vyvolil práve naše pokolenie. Nikoho pred 
tým, ani nikoho po nás. Je to prejav veľkej Božej 
dôvery voči nám, ale je to aj záväzok.

Preto ďakujem všetkým dobrodincom, ktorí 
dodnes vedome vymedzili zo svojho rodinného 
rozpočtu fi nancie pre toto dielo. Nech vás Pán 
Boh stonásobne odmení. 

Aj keď sa na každej sv. omši modlíme za 
Božie požehnanie pri vybudovaní farských bu-
dov – bol by som rád, keby sme znásobili reťaz 
tejto modlitby za toto dielo. Želal by som si, aby 
vznikla skupina modliacich sa ľudí. Z mojej stra-
ny ako kňaza sa budem  snažiť slúžiť sv. omše 
za všetkých dobrodincov a ich rodiny a za Božie 
požehnanie pre toto dielo.

V súčasnosti sme uhradili faktúry: za pro-
jekt pre územné rozhodnutie  - 4 700 Eur, za 
projekt pre stavebné rozhodnutie: 18 300 Eur ;  
40% za realizačný projekt:  7 640 Eur.

Drahí veriaci, nech Svätá Helena, ktorá si 
obľúbila tento náš kopec nám vyprosuje ducho -
ný rozkvet  nášho života, našich rodín a pomáha 
pri realizácii tohto diela. 

páter Wieslaw

Z dôvodu, že niektorí veriaci chceli 
prispievať priamo na farský účet (trvalý 
príkaz), zverejňujeme  jeho číslo: Rím-
skokatolícka cirkev, farnosť Považská 
Bystrica-Rozkvet

číslo účtu: 
0364106615/0900

Presne pred rokom sme vám 
predstavili návrh budúcich farských 

budov. Bol to dôležitý krok v živote 
našej farnosti. Potom sme sa pustili 

do vybavovania povolenia pre 
územné rozhodnutie, ktoré sme 

dostali 30.marca 2012. Na 
základe tohto rozhodnutia sme 

začali pracovať na projekte pre 
stavebné rozhodnutie. Počas 

tohto obdobia sme museli urobiť 
verejnú diskusiu s občanmi sídliska, 

aby každý mohol povedať svoje 
námietky. Okrem toho sme museli 

urobiť archeologický výskum, lebo 
pamiatkový ústav zastaval názor, 

že v tejto lokalite sa nachádzalo 
hradište. Mal som  z toho strach. 

Ale vďaka modlitbe detí z tábora v 
Kuneráde i ostatných sa  na tomto 

území nič nenašlo. 

PASTORAČNÉ CENTRUM

Posolstvo Panny Márie z La Salette

ALE VY SI Z TOHO 
NIČ NEROBÍTE

Je to výčitka plná sťažností utrápenej 
a ustarostenej Matky, ktorá vidí svoje 
deti vo veľkom nebezpečenstve. To zna-
mená: Keď sú deti v biede  ponáhľajú sa 
k matke, keď sú v nebezpečenstve, matka 
sa k nim ponáhľa. Panna Mária vie, čo 
nás čaká, ak nás jej Syn opustí, a svoj ľud 
nenechá napospas osudu. Dnešná situácia 
vo svete, obzvlášť postavenie Cirkvi vo vi -
cerých krajinách nám túto refl exiu po-
vrdzujú. Ak je Kristus s nami aj dnes, ak 

ho stále môžeme stretnúť v slove, v chlebe 
a v bratovi, to naozaj nie je našou zá-
luhou, ale vďačíme za to neustálemu oro-

dovaniu P. Márie.

BLAHOŽELANIE

Veľkú kyticu kvetov z modlitieb posielame 
nášmu drahému duchovnému Wieslavowi 
Krzy z hovi k 20. výročiu kňazskej vysviacky. 
Zo srdca chceme poďakovať za lásku a obetavosť 
pri odovzdávaní živej viery a šírení Božieho 
slova v našej farnosti. Ďakujeme za upevňovanie 
farského spoločenstva,  za Váš optimizmus 
i radosť, ktorú okolo seba rozdávate. Vďaka za 
úsilie, ktoré vynakladáte pri výstavbe tak potreb-
ného a očakávaného pastoračného centra v našej 
farnosti. Vyprosujeme Vám požehnanie od nebe -
kého Otca, pevné zdravie, radosť Ducha Svätého 
a od Panny Márie ochranu.

S veľkou úctou  vďační farníci 

z Rozkvetu i mesta PB.

Poslanie kňaza v našej farnosti je určite 

beh na dlh  tras ... Tajným dôkazom je 

aj táto fotografi a! 



4.    SPRAVODAJSTVO

INICIATÍVA JEDEN Z NÁS
Európska iniciatíva Jeden z nás zhromažďuje 
milión podpisov na otvorenie diskusie 
o ochrane života v rámci Európskej únie. 
Európske úrady prijali žiadosť 11. mája 2012. 
Lehota na odovzdanie podpisov je jeden rok. 
Európska únia síce nemôže meniť legislatívu 
členských štátov, môže sa však zasadiť o rovnú 
dôstojnosť pre všetky ľudské bytosti od ich 
počatia. Komisia episkopátov Európskeho 
spoločenstva vyzýva v liste občanov členských 
krajín, aby svojím podpisom podporili iniciatívu 
na obhajobu tých, ktorí ešte nemajú svoj hlas. 
Podpisy musia pochádzať aspoň  zo siedmich 
krajín EÚ. Kľúčovú úlohu zohrajú hnutia za 
život a iné katolícke organizácie, preto biskupi 
odporúčajú zbierať podpisy napríklad na 
formulároch umiestnených v kostole.
TK KBS

SÚŤAŽ KRÁČAJME SPOLU
Do 16. septembra sa môžete zapojiť do 
medzinárodnej súťaže Kráčajme spolu 
o najlepšiu myšlienku, ako môžu byť ľudia 
s postihnutím začlenení do spoločnosti. Na 
Slovensku vyhlásilo súťaž eRko – Hnutie 
kresťanských spoločenstiev detí v rámci 
európskeho projektu Ukončime vylúčenie – 
Umožnime naplnenie Miléniových rozvojových 
cieľov. Viac informácií na www.endexclusion.
sk. 

USTAVIČNE SA RADUJME V PÁNOVI
Úryvok z Listu Filipanom bol mottom stretnutia 

mládeže Žilinskej diecézy na Turičný víkend. 
Športová hala v našom meste žila mladosťou 
a radosťou. Spoločné modlitby, gospelová 
hudba, workšopy, športové aktivity, zaujímavé 
prednášky... Víkendové podujatie vyvrcholilo 
turičnou vigíliou a slávnostnou nedeľnou sv. 
omšou s biskupom Mons. Tomášom Galisom. 
Radosť, ktorej prameňom je Boh, si odnášali 
všetci prítomní domov, aby ju rozdávali vo 
svojich rodinách i všade tam, kde pôsobia.

III. ROČNÍK ROZPRÁVKOVÉHO LESA

17. jún – horúce nedeľné popoludnie. Na nádvorí 
ZŠ sv. Augustína sa  registrujú prví návštevníci 
prechádzky rozprávkovým lesom. Ich počet 
postupne narastá na rekordných 1200 malých 
i veľkých účastníkov. Deti si najskôr mohli 
vyskúšať skákanie na trampolíne, odvážnejšie 
sa spúšťali po obrovskej šmýkačke, zaujalo 
ich aj maľovanie na tvár či ukážky  hasičského 
zboru. No najviac sa tešili na  rozprávkové 
postavičky, ktoré stretali cestou na Kalváriu. 
Hlavným organizátorom tohto podujatia bolo 
Hnutie kresťanských spoločenstiev eRko a jeho 
cieľom bolo zdôrazniť, že nedeľa je dňom 
pokoja, oddychu a hlavne rodiny.

KURZY PRÍPRAVY NA MANŽELSTVO 
V HOTELI SALVATOR NIMNICA 

31.8 – 2.9. 20212

Sväté omše v našej farnosti  v lete
Pondelok – sobota:  ráno    6.45
                                večer  18.00 hod.
n e d e ľ a:              7.00,    8.00 hod. 
 mládežnícka          10.00, detská  11.15 
 večer                     18.00
vo sviatok:             6.45, 16.30, 18.00 
Svätá spoveď: 
pred každou svätou omšou
pred prvým piatkom v mesiaci: pondelok, 
utorok, streda od 17.00
štvrtok a piatok od 15.00

NOVÁ FARNOSŤ V NAŠOM DEKANÁTE
Do nášho dekanátu Považská Bystrica pribudla 
nová farnosť – Sverepec. Jej zriadenie 
vyhlásil žilinský biskup Mons. Tomáš Galis 
6. júla na slávnostnej svätej omši v Kostole 
Najsvätejšej Trojice vo Sverepci. Za prvého 
farára farnosti bol menovaný Ľubomír Dávidik.  

POSVÄTENÁ SOCHA 
Koncom júna bola v Pružine - Priedhorí na slávnostnej sv. omši posvätená socha sv. Jána 
Nepomuckého. Sme hrdí, že toto dielo vytvoril náš Rozkveťák Michal Janiga,  mladý poslucháč 
Akadémie výtvarných umení v Prahe. Pri tejto príležitosti bola sprístupnená aj relikvia svätca. 
V roku 1867 ju pri príležitosti stavby kaplnky sv. Jána Nepomuckého v Pružine dostal do 
daru vtedajší dekan pružinskej farnosti Štefan Závodník od pražského arcibiskupa Bedřicha 
kardinála Schwazenberga. V programe vystúpila s piesňami ďalšia talentovaná Rozkveťáčka 
Terezka Podhradská.

RODINY ŠPORTOVALI 
Slnečné počasie a voľné májové predpoludnie prilákalo mnohých obyvateľov nášho sídliska. 
Tí, ktorí mali chuť súťažiť sa zaregistrovali do družstiev a potom absolvovali vytýčenú 
trasu. Súťažili družstvá rodičov s deťmi, kňazov s deťmi aj samotných detí. Trasa, na 
prvý pohľad nenáročná, vyžadovala dobrú kondíciu pretekárov. Najmladší súťažiaci  si jej 
väčšiu časť vychutnávali na pleciach alebo v náručí svojich rodičov.  Do cieľa prišli všetci 
bez zranenia. Zvíťazila J. Gabrišová so synom Patrikom, druhé miesto patrilo p. Mrišovi 
s dcérou Nikolou, tretie p. Pikálkovi a p. Petrekovej s deťmi Matejom, Šimonom a Jankou. 
Chutný guláš si pochvaľovali všetci účastníci. Veríme, že to nebolo naposledy.

PeterPodhradský, snímka: Katarína Podhradská



15. august
NANEBOVZATÁ PANNA MÁRIA,

aj my chceme patriť k zástupom 
Tvojich pútnikov, tých z minulosti, 
ktorí o Tvojom nanebovzatí tak učene 
hovorili, aj tých dnešných, s ružencom 
v ruke a s piesňou na perách, ktorí 
srdcom slávia najkrajší Máriin deň.
Nanebovzatá, si zárukou budúceho 
vzkriesenia a oslavou všetkých, ktorí 
veria v Krista. Prosíme, buď svetlom 
putujúcemu Božiemu ľudu a znamením 
nádeje i útechy.

    ZO ŽIVOTA FARNOSTI     5.

Aké je to byť nemocničným duchovným a 
stretávať sa takmer denne s ľuďmi, ktorí sú 
na krok od večnosti...? 
Je to spôsob služby – sprevádzania po ceste, na 
ktorej sme všetci, len nie dostatočne si to uvedo-
mujeme, resp. chceme uvedomiť. 
Čo všetko má na starosti nemocničný ducho-
vný, čím všetkým musí byť? 
Keď poviem, že musí byť okrem pastiera, či 
sprievodcu aj bútľavou vŕbou, vyznie to ako 
klišé. Preto si myslím, že je dôležité, aby bol v 
správny čas a na správnom mieste. 
Choroba je skúškou, ale aj požehnaním. Čo 
je pre pacientov najdôležitejšie v posledných 
chvíľach? 
Najdôležitejšie je vedomie, že som bol už tu na 
tomto svete milovaný, a že niečo podobné ma 
čaká aj „na druhom brehu“. 
Ak je pacient vo veľmi ťažkom stave, kto má 
prednosť? Lekár alebo kňaz? 
Nad touto otázkou som sa nikdy takto 
nezamýšľal. Vždy som mal a budem mať úctu 
a rešpekt k službe, ktorú koná lekár. Mám 
skúsenosť, že niečo identické je možné vidieť 
aj na druhej strane. 
Mávaš aj nočné telefonáty k pacientom? 
Áno, samozrejme boli, sú, aj budú, ale nie je 
ich zase veľmi veľa, /len aby som to teraz ne-
zakríkol :o) /. 
Aká je spolupráca s lekármi a zdrav. per-
sonálom? 
O spolupráci ako takej môžem hovoriť len s úc-
tou a rešpektom. Myslím si, že s pribúdajúcimi 
rokmi „pobytu na jednej lodi“ to bude len a len 
lepšie k vzájomnej spokojnosti a trojstrannej 
kooperácii. 
Aké vlastnosti musí mať nemocničný ducho -
ný, aby to všetko zvládol? 
Vlastnosti, ktoré by mal mať sú priamoúmerné 
rozmeru služby, ktorú si vybral: empatia, poko-
ra, trpezlivosť a veľkorysosť. Keď ich tu takto 
konkrétne vymenúvam, tak si zvlášť ja sám 
uvedomujem, ako ešte „veľa pretečie vody vo 
Váhu“, aby som sa nemusel červenať a povedať 
si, že dnes som to zase nezvládol :o( 
Čo Ti ako nemocničnému duchovnému 
najviac chýba? 

Ľudsky mi chýba najmä tá spomínaná trpezlivosť 
a veľkorysosť. Na druhej strane ma mrzí, že 
mnohí ľudia dnes vo vzájomných vzťahoch 
vnímajú všetko len z pozície svojich práv, ale 
povinnosti, tie už vidieť nechcú. A to jedno bez 
druhého nebude nikdy dobre fungovať. 
Patrónom našej nemocničnej kaplnky je sv. 
páter Pio, prečo práve on?
 Od malička ma fascinoval ako kňaz i ako človek 
nesmiernou mierou úprimnosti i spravodlivosti 
zároveň. Ak by som chcel byť veľmi osobný, 
tak aj preto, že mu ďakujem za záchranu svojho 
života.   
Ďakujem za rozhovor. A keďže aj humor lieči, 
na záver malý bonus od nášho nemocničného 
duchovného.           mš

 Malý Janko sa strašne bál operácie mandlí a 
za nič na svete nechcel do nemocnice. Plakal, 
kričal a zlostil sa. Keď prišiel čas operácie, báli 
sa rodičia viac jeho reakcií, ako operácie sa-
motnej. Nechceli potom veriť zdravotnej sestre, 
ktorá tvrdila, že Janko nerobil žiadne problémy.
 “Ty si sa nebál? To si borec! “chválila ho 
mamička. 
“Prečo by som sa bál, veď ma operoval sám 
Pán Boh!” odpovedal Janko hrdo. 
“Pán Boh? “pýtala sa neveriacky mamička. 
“Pán doktor, ktorý sa mi pozrel do krku, zvolal: 
Panebože, pozrite sa na tie mandle.” Pán Boh 
prišiel v bielom plášti, pozrel sa a povedal, že si 
s tým poradia. Tak prečo by som bál? “ 

DUCHOVNÁ SLUŽBA v nemocnici: 
0905/ 26 29 21

S radosťou oznamujeme, že od septembra začína po rekonštrukcii 
znovu fungovať nemocničná kaplnka zasvätená sv. pátrovi Piovi. 
Posviacka  sa uskutoční 23. septembra 2012. Pri tejto príležitosti sme 
oslovili duchovného správcu pri NsP v Považskej Bystrici.

NA  SLOVÍČKO 
s  Mgr. Františkom Ga vánkom 

 Z Pastierskeho listu biskupov veriacim 
celého Slovenska pri príležitosti 

otvorenia  Roku sv. Cyrila a Metoda

V duchovnom rodokmeni nášho slovenského 
národa boli svätí vierozvestovia nepochybne 
jeho významnými sprostredkovateľmi. Solún-
kym bratom, sv. Konštantínovi Cyrilovi a jeho 

staršiemu bratovi sv. Metodovi, vďačíme za to, 
že sa našich predkov mohlo oživujúce Božie 
slovo dotknúť v ich rodnom jazyku. Tak sa 
mohli posvätné texty Písma stať ďalším a ešte 
hlbším pod etom na prehĺbenie viery. Im-
pulzom, ktorý preniká k hĺbke srdca  zasahuje 
a formuje vedomie i svedomie človeka. Keď 
naši vierozvestovia založili učilište pre prvých 
domácich bohoslovcov, iste to našich predkov 
inšpirovalo, aby sa aj oni snažili dotknúť Kris-
ta a prijať z neho vychádzajúcu silu. A keď 
preložili Sväté písmo do ich materinského ja-
zyka, zasa to priblížilo Boží dotyk, ktorý staval 
na nohy, uzdravoval a ponúkal nový život.

Solúnski bratia sú naozaj žiarivými vzormi 
novej evanjelizácie, sprievodcami z púšte do 
života. Ich hlboká viera, ich osobná obetavosť, 
ich vzdelanosť a komunikačná tvorivosť sú 
spolu s úctou k rímskemu biskupovi podnetné 
aj pre dnešného moderného človeka, ktorý sa 
rozhodol angažovať za budovanie Kristovho 
kráľovstva na zemi. 
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ČO SA U NÁS ZMENILO 
PO BIRMOVKE? 

Niektorí môžu povedať, že už nemusia 

chodiť na ALFY alebo na mládežky, iní zas, 

že pre ich sa nezmenilo nič. No ja si myslím, 

že ma zmenili hlavne tie dva roky. Všetky 

kurzy mi dali veľa nového a som za to veľmi 

vďačná. No a po samotnej birmovke mám 

pocit, že už ja som zodpovedná za svoju vi -

ru. Nie rodičia, nie súrodenci, nie babka, 

ale JA!... Už som dospelá veriaca, už patrím 

medzi tých „veľkých“. Dúfam, že mi to 

pomôže aj ďalej v mojej viere a dary, ktoré 

som dostala  budem dobre využívať a prosiť, 

aby mi pomohli v každodennom živote. 

Martina Babčanová

BIRMOVKA
 – pre niekoho iba jeden deň, ale pre nás, 

80 birmovancov z farnosti Rozkvet, sa pod 

týmto slovom skrýva oveľa viac. Sú to pre 

nás dva roky prípravy, počas ktorej sme sa 

veľakrát pýtali, či nám to naozaj stojí za to  

ale nakoniec sme všetci vydržali až do konca. 

Chvíle, ktoré sme strávili prípravou na veľmi 

dôležitý deň nášho života boli pre nás veľkým 

prínosom. A možno aj keď si to teraz neuve-

domujeme  raz si na ne s úsmevom spome-

nieme a budeme šťastní, že sme to nevzdali. 

Dar Ducha Svätého sme dostali, a teraz je to 

už iba na nás, ako ho ďalej budeme rozvíjať... 

Betka Hrušková

SPOMIENKY NA KURZ  
BIRMOVANCOV ALFA
PÁN NA NÁS NEZABÚDA ANI DNES
Po príchode všetci mladí dostali nálepky 

s menami a farbou svojej skupiny. Stret-

nutie začal páter Wieslaw krátkou modlit-
bou, po ktorej mali birmovanci 30 minút na 
občerstvenie. Potom nasledovali dve akti-

ity a po nich spievanie chvál. Ďalším bodom 
programu bola prednáška pátra Wieslawa na 
tému Ako nás Boh vedie? Prednáška mala 
viacero pekných myšlienok, ktoré stáli za to, 
aby sme sa nad nimi zamysleli, napr.: Pán je 
neustále s nami a vedie nás. Ak budeme stáť 

na „križovatke,“ poradí nám, ktorou z ciest sa 
máme vybrať a bude veľmi rád, ak mu prez-
radíme svoje plány. Veľmi zaujímavá otázka 
bola, ako sa Pánovi môžeme prihovoriť a či 
sa nám n prihovára ešte aj v dnešnej dobe. 
My sa mu môžeme prihovoriť v modlitbe, 
na svätej omši alebo en tak počas dňa 
krátkou myšlienkou..  Samozrejme, Pán na 

Milí čitatelia,
nielen  prvý deň v roku je začiatkom niečoho nového. Každé nové ráno, do ktorého 
sa prebudíme, bude niečím novým. Nesie nás v ústrety novému životu, skúškam, 
smútku i radosti. Novou udalosťou a zároveň novým začiatkom je aj krst dieťaťa, 1. 
sv. prijímanie, birmovka alebo sobáš. Novým začiatkom je aj nový život vo večnosti... 
Na nasledujúcich stránkach vám prinášame mozaiku z vašich príspevkov, v ktorých 
ste nám dovolili nazrieť do svojich súkromných nových začiatkov. Ďakujeme za ne 
i za vašu dôveru. 

NOVÝ ZAČIATOK V PLNOSTI

Boli pokrstení Duchom Svätým. Získali tak do života vzácny kľúč, aby mohli žiť kresťanský 
život v plnosti. Tu sú odpovede našich mladých, ktorí prijatím sviatosti birmovania tiež začínajú 
novú etapu vo svojom kresťanskom živote.
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nás nezabúda ani v dnešnej dobe a môže sa 
nám prihovoriť. Cez rodičov, priateľov, cez 
okolnosti a cez „zdravý rozum“, pretože 
zdravý úsudok je v živote veľmi dôležitý, či 
už v kresťanstve alebo v bežnom živote. Po 
prednáške nasledovala práca v skupinách a 
po nej sa stretnutie skončilo.  

Táňa Mitašíková

ANKETA
ČO MI DAL KURZ ALFA

Lucia Zigová
Preberali sme také témy, o ktorých by som 
ani nerozmýšľala, takže mi to dalo také hl-
boké zamýšľanie sa nad rôznymi vecami a 
bolo to fajn.

Kristína Haviarová
Pochopila som, že modlitba je dôležitá. 
Spoznala som skutočné priateľstvá.

Andrej Krajňák
Priateľov, veľa som sa naučil o Bohu a bavilo 
ma to tam, vždy keď som už prišiel, nikdy 
som neľutoval.

Nikola Medvecká
Získala som nové informácie o viere, nové 
priateľstvá, inak sa pozerám na život

Dominika Mitašíková
Na kurz Alfa som sa veľmi tešila, pretože 
som tam bola s ľuďmi, ktorých mám rada  
Po ňom som sa viac nad sebou zamyslela a 
uvedomila si, čo chcem. Takže určite mi dal 
niečo pozitívne do života.

VEĽA ALEBO MÁLO ?
Po dvoch rokoch prípravy je zrazu koniec. 
13. mája sa vo farnosti Rozkvet konala bir-
movka, ktorá znamenala pre každého niečo 

iné. Rodičia spolu s pátrom Wieslavom boli 
pyšní, no reakcie a pocity birmovancov boli 
rôzne. Boli takí, ktorým odľahlo, pretože už 
majú dva roky prípravy ,,za sebou,“ ale boli 
aj takí, ktorým bude príprava aspoň trochu 
chýbať. Ja si myslím, že príprava bola síce 
dosť dlhá, no určite mi veľa dala. Dozvedela 
som sa oveľa viac o kresťanstve a o veciach 
s ním spojeným. Nesmiem zabudnúť ani na 
to, že som sa stretávala so svojimi starými 
priateľmi a našla som si aj veľa nových. Mys-
lím si, že tie dva roky ma dostatočne pripravi-
li na to, aby som sa stala dospelým veriacim 
a rozhodovala o svojej viere sama. Napriek 
tomu je to zvláštny pocit. Dúfam, že sa budem 
rozhodovať správne, no každý robí chyby a ja 
sa im určite nevyhnem. Ale aj keď pochybím 
viem, že mám ľudí, na ktorých sa môžem 
spoľahnúť. Budúcim birmovancom by som 
chcela odkázať, že i keď sa im príprava bude 
zdať dlhá a budú chcieť svoj čas využiť inak, 
nemali by sa vzdávať. Naopak  mali by veriť  
že im to prinesie „ovocie.“

PRÍPRAVA NA BIRMOVKU
začína 16. septembra 2012
Katechéza SAPIENTIA v CCVČ

KURZ DOMINIK
12.     –  14. októbra 2012
16.     –  18. novembra 2012
30. 11. -   2. decembra 2012  

Ako si predstavujem svojho nastávajúceho? 
Aký má byť ideálny manžel?? Je to dosť 
ťažká otázk  pre 16-ročné dievča, ktoré 
ešte nemá jasnú predstavu o tom, čo chce v 
živote dosiahnuť. No skúsila som sa nad tým 
zamyslieť. Mal by byť tolerantný, trpezlivý, 
chápavý a hlavne v každom okamihu ochotný 
postaviť sa za nás aj v najhoršej situácii. Toto 
všetko je veľmi pekné, ale existuje taký muž? 
Ideál nie je, veď aj hádky patria k životu, pri 
nich sa učíme robiť kompromisy, navzájom 
sa spoznávať a vieme, čo tomu druhému 
na nás prekáža čo mu prekáža, môžeme 
zmeniť alebo sa aspoň nad tým zamyslieť, 
navzájom zdokonaľovať. Môžeme sa k 

, ale nikdy a nestaneme, lebo 
dokonalý je len Boh. Preto si nemôžeme na 
sebe všímať iba zápory,. Všetci máme svoje 
muchy. Z tohto môjho zamyslenia mi vy-
plýva, že ideálny manžel/partner neexistuje, 
prečo teda hľadať perfektného manžela, keď 
aj ja mám veľa chýb?

Martina Babčanová

JE MANŽELSTVO 
NOVÝM ZAČIATKOM? 

A sú vôbec potrebné nové začiatky v 
manželstve? Po prvom vyslovení týchto 
otázok som automaticky odpovedala  ÁNO. 
No v zapätí som sa zamyslela a vravím si:  
NIE... Tak ako to vlastne  je?  Je odpoveď 
áno či nie...?

Manželstvo je akýsi posun o level vyššie. 
Nie je v ňom potrebné odznova budovať 
dôveru, ani opäť neprežívame ten po-

t zaľúbenosti, no už nič nie je také, ako 
počas chodenia.  Zrazu s partnerom, teda 
už manželom trávime omnoho  viac času v 
spoločnej domácnosti, nielen na prechádz-
kach a prichádzame na veci, ktoré sme si 
počas chodenia nevšimli. Alebo skôr sme ich 
neboli nútení vnímať tak intenzívne. Každý si 
do manželstva prináša svoje návyky, nejaký 
zaužívaný systém, ktorý nám zrazu nemusí 
vyhovovať, dokonca nám môže i prekážať. 
A vtedy je potrebný nový začiatok... Treba 
sa spoločne zosúladiť a určiť si isté pravidlá. 
Veď predsa z dvoch rodín vznikla jedna nová, 
a všetko nové musí ísť od začiatku. Nedá sa 
len tak pokračovať v doteraz zaužívanom 
režime. Treba sa viac prispôsobiť, prebrať 
na seba nové povinnosti, viac zodpovednos-
ti... a v neposlednom rade byť trpezlivejší. 
Nechcieť len od manžela, aby sa zmenil, ale 
pomaličky meniť i seba, aby sme sa niekde 
na polceste stretli a mohli pokračovať spolu. 
Takže manželstvo je novým začiatkom, no 
má jednu obrovskú výhodu. Už to nie je len 
môj začiatok, či manželov začiatok, ale je to 
náš spoločný začiatok. Spoločný začiatok na 
spoločnej ceste do večnosti. :-)

Zuzka Feketová

„PRIPRAVIŤ SA , POZOR, ŠTART! 
Vážení športoví priatelia, odštartovali sme 

desiaty ročník cyklistickej súťaže...“ Aj takto 
môžu začať preteky na rôzne dlhé trate hor-
skej či cestnej cyklistiky. Trať preverí  jazdca 
po všetkých stránkach. Každý chce byť čo 
najlepší, no vyhrávajú len prví traja. Ostatní 
vedia, že na víťazstvo musia ešte viac trénovať 
alebo niečo zmeniť. Mám rád  najmä horskú 
cyklistiku. Na stupni víťaza som ešte nestál, 
takže mám čo robiť, aby som sa tam raz do-
pracoval... Zakaždým sa však ubezpečím, že 
nabudúce to môže byť lepšie a teším sa na 
krásnu prírodu.     pokračovanie na 8. strane
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Mám druhú šancu. A ak budem chcieť aj 
tretiu a štvrtú. 

Človeka veľmi povzbudí, keď dostane novú 
šancu. Hovoríme tomu nový začiatok. Je 
úžasné, ak nám niekto odpustí vysoký dlh.  Čo 
sa potom musí odohrávať v duši človeka, po 
odpustení krivdy, zlyhania, urážky?! Osobne 
mi je veľmi vzácny moment sviatosti pokánia 
– spovede, keď mi kňaz udeľuje rozhrešenie 
od mojich hriechov a opäť sa staviam povz-
budený na štart. A začínam odznova. Je to 
také oslobodzujúce a milosrdné, že mi to dáva 
krídla. Aké vzácne a silné je ,keď si priatelia 
vo vedomí svojej slabosti dávajú nové šance. 
Keď majiteľ firmy neprepustí zamestnanca 
po prvej chybe. Paralelu nových začiatkov 
môžeme pozorovať v celom svojom živote. 
V mojom rodinnom živote sa občas zamo-
tám do chýb vo vzťahu k mojej manželke 
ale i deťom. Aké mocné a vzácne je počuť 
odpúšťam ti. Môžeme ísť nanovo, dávam ti 
šancu, následné zmierenie. 

Vo svetle kresťanskej nádeje sme povolaní 
napodobňovať Boha najmä v milosrden-
stve a láske. Nestačí odpustiť jedenkrát ale 
aj sedemdesiatsedemkrát. V škole môjho 
Boha  môžem začať odznova aj keď si sám 
nedávam nádej na úspech. On mi verí a vždy 

ma odštartuje.  Nový začiatok vždy pra-
mení v Bohu, len ho musím hľadať jedine 
s ním. Prečo? Lebo ako všetci ľudia aj ja 
šetrím odpustením, nedávam nové šance...  
Zbytočne  dlho blokujeme vlastné rodiny a 
manželstvá, lebo nemáme síl.  Ale Bohu nič 
nie je nemožné! S manželkou sme za desať 
rokov manželského života zažili rôzne situá-
cie. A keď už bolo ťažko, vedeli sme, že Boh 
má moc udeliť milosť nanovo začať. Meniť 
veci, udalosti ,reč, myšlienky. Boh nás posú-
va jednoducho tým, že nás znova odštartuje a 
to dáva krídla. Náš Boh je úžasný.

Aj ty, milý čitateľ, si výnimočný človek. 
Boh má v tebe zaľúbenie. Ak máš problémy, 
ťažkosti, ak si pokazil veľa vecí vo svojom 
živote, v živote svojej rodiny, manželky, detí, 
v práci zodvihni hlavu a obráť sa k Bohu, 
ktorý ti verí, dá ti nový život, novú nádej.  
Po neúspechu opäť vstaň a neváhaj to, čo 
dostaneš od Boha, dávať ďalej. Ale teraz už  
musím končiť. O chvíľu štartujem a na štarte 
čaká môj Dobrý Priateľ...    Štefan Francisty

ANKETA
Prečo ste sa rozhodli začať nový spoločný 

život sľubom v kostole pred Bohom?
Pýtali sme sa mladých na kurze snúbencov 

v Nimnici.

Zuzana Cabanová, Andrej Bučo
Z presvedčenia, obaja veríme

Juraj Blichár
Dôvodom sobáša v kostole je moja snúben-

ica. Vzhľadom k tomu, že s ňou chcem stráviť 

zvyšok života, som pre ňu ochotný urobiť 

čokoľvek. 

Evka  a Juraj Gardian
Pretože Boh by nemal v žiadnom manželstve 

chýbať, aby manželstvo nebolo pusté ako 
púšť bez vody. Bez Boha v manželstve je to 
ako nevidieť, nepočuť, nehovoriť, teda nežiť!

Michal Šimunský
V kostole sa chcem zobrať, pretože to pokla-

dám za dôležité a chcem prijať túto sviatosť, 
aby nám naše manželstvo požehnal Boh a aby 
bol našou oporou na tejto ťažkej ale krásnej 
ceste.

Ján Janec
Vždy som chcel mať svadbu v kostole, 

budeme bližšie k Pánu Bohu, ktorý nás bude 
viesť celý manželský život.

Petra Kukučková a Janko Zahradnik
Obaja sme veriaci a chceme svoju lásku 

spečatiť pred Bohom. Inú možnosť ani 
nepripúšťame.

Monika Lipková
Lebo som kresťanka-katolíčka, chcem, aby 

náš zväzok požehnal Pán Boh. Aby sme boli 
svoji pre Ním.

Zuzana Hamárová
Som kresťanka a verím v Boha. Chcem, aby 

Boh požehnal naše manželstvo a aj naše deti. 
Čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje.

Martin a Elenka
Dali sme si sobáš na 15. hodinu z dôvo-

du, že je to hodina Božieho milosrdenstva 
a chceme, aby v našich srdciach bolo Božie 
milosrdenstvo – stvárnenie Boha a nie hnev, 
hriech a zloba.

Katka Kureková
Pretože chcem mať Boha po boku nielen pri 

tomto významnom kroku, ale aj počas celého 
nasledujúceho manželského života.

Radoslav Hladký
Sobáš chcem mať v kostole lebo ch
by nás Boh spojil navždy aj duchovne, 

nie len spoločensky pred ostatnými ľuďmi.

Lucia Kucejová a Tomáš Čech
Mať svadbu v kostole bolo pre nás 

prirodzené. Spečatenie našej lásky v kostole 
pred Bohom je na celý život a nie iba kontrakt 
na úrade, ktorý sa dá hocikedy zrušiť.

ZAČAŤ ZNOVA

Nedávno som s kňazom rozoberal tému 
skrytá pýcha. Bol som sám prekvapený, aký 
som pyšný. Máme tendenciu myslieť si, že 
pyšný človek je len taký, ktorý sa vystatuje 
na obdiv. Áno, aj to je pýcha. Ale čuduj sa 
svete, dozvedel som sa, že existuje aj skrytá 
pýcha. Čo to u mňa je? Jedno svedectvo: Keď 
som prešiel „oživením“ mojej viery v Ježiša, 
tak som po dlhšej dobe dostal pozvanie, aby 
som pomáhal viesť spoločenstvo rodín, ktoré 
je na Rozkvete. Ako racionálny človek som 
hneď začal analyzovať, čo by sa mohlo pre 
spoločenstvo robiť, aby kvitlo. Plánoval 
som zorganizovať veci, ktoré by naše 
spoločenstvo mohli posunúť ďalej. Lenže 
po prvých nezdaroch počiatočných malých 
aktivít som sa zablokoval a začal rozmýšľať 
negatívne, podporovaný skrytou pýchou. 
Začal som rozmýšľať. Čo ja, skoro najmladší 
člen spoločenstva, môžem dať skúsenejším 
členom, z ktorých niektorí boli pri zrode 
spoločenstva? Prečo ja, absolútne neschopný 
organizovania, mám niečo organizovať, keď 
sú u nás ľudia, ktorí majú dar organizovania? 
Ako ja, ktorý som citlivý na kritiku, môžem 
niečo navrhnúť, keď každé odmietnutie, 
neúspech alebo kritika ma môžu bolieť a 
urážať? A toto je tá moja skrytá pýcha. Bojím 
sa toho, že sa neúspech a nepochopenie dot-
knú môjho ega. A to  bolí.  Ako z toho von? 
Prosím Ducha Svätého, aby som dokázal 
slúžiť bratom a sestrám v spoločenstve, ale aj 
mimo neho spôsobom, aký bude treba, podľa 
Božej vôle, bez ohľadu na mňa. Toto je pre 
mňa nový začiatok.                    Juraj Žabka

8.   TÉMA                

NOVÝ ZAČIATOK V PLNOSTI
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OSOBNOSŤ MÔJHO SRDCA

 Starala sa o mňa od 
narodenia, keď boli 
rodičia v práci. Trávil 
som u nej aspoň týždeň 
počas každých školských 
prázdnin. Prežívala so 

mnou všetky smutné i veselé životné situácie. 
Prvá ma naučila spoznávať Božiu prítomnosť, 
lebo moji rodičia boli učitelia a vtedy nebolo 
vhodné, aby tí, ktorí sa venujú mladým cho-
dili do kostola. Bola to moja babka, mamina 
mama. Muža stratila v pomerne v mladom 
veku a odvtedy sa venovala len svojim trom 
deťom, mne a ďalším  šiestim vnúčatám. 
Aby to mohla robiť, odišla do predčasného 
dôchodku. Keď nás odchovala, pracovala ešte 
niekoľko rokov. Bola pre nás pestúnkou, ka-
marátkou a neskôr aj dôverníčkou. Vždy som 
ju vyhľadal, keď mi bolo ťažko. Veľmi rád 
som jej chodil pomáhať do neďalekej dedin-
ky. Ona ma vždy vypočula, dala dobrú radu do 
života a kládla mi na srdce, že útočište treba 
hľadať len v Božích rukách. Ako 75ročná išla 
z dedinského prostredia do rušnej Bratislavy 
opatrovať na pol roka sestrinu dcéru, aby se -
tra mohla chodiť do práce. Neskôr už bývala 
len vo svojej skromnej chalúpke, venovala sa 
záhradke a každý večer hľadala životnú silu 
v kostole. Keď sa jej zhoršil zdravotný stav, 
opätovali jej starostlivosť tri deti. Bývala u 
nich na striedačku. Pred niekoľkými rokmi 
sa zúčastnila Helenských slávností tu na 
Rozkvete, kde bola ocenená ako najstaršia 
nositeľka mena patrónky nášho kostola.  U 
mojich rodičov bývala v mojej izbičke. 
Svojou prítomnosťou ju naplnila láskou 
a radosťou. Keď som s rodinou navštívil 
rodičovský dom, naše deti spontánne leteli na 
horné poschodie pozdraviť aj prababku Helu. 
Pred viac ako dvoma rokmi sme spoločne 
oslávili jej deväťdesiatku. Hoci už zdravie 
neslúžilo, v očiach jej stále žiarili iskričky ra-
dosti. Stihla ešte raz prísť na Rozkvet na krst 
našej tretej dcéry. Vtedy jej páter Bohdan dal 
pomazanie chorých.  Nikto z nás  netušil, že 
o niekoľko mesiacov už nebude medzi nami. 
Pán Boh si ju vzal deň pred dňom matiek. 
Ešte sme sa s ňou prišli rozlúčiť do nemoc-
nice. Vtedy už len tíško ležala na posteli. Aj 
keď mala oči zavreté, všetci sme cítili, že nás 
vníma. Nevedel som, že ju vidím vtedy na-
posledy živú. Pobozkal som ju a pohladil jej 
ruku, ktorou mi vždy kývala, keď som od nej 
odchádzal... Ďakujem Ti  babka, za všetko, čo 
si pre nás urobila...V našich srdciach zostaneš 
navždy, aj keď Tvoje srdce plné lásky odišlo 
do večnosti. 

Peter Podhradský

Určite každý z nás si tak ako náš čitateľ 
spomína na svojich najdrahších, ktorí už nie 
sú medzi nami. Veríme, že ich odchod bol 
novým začiatkom v Božom kráľovstve.

Tak ako každý rok, aj v tomto roku sa konal rodinný tábor v Tatranskej Lesnej. Spoločne sa 
stretlo okolo 30 rodín. Prišli sem aj neúplné rodiny. Detí tu bolo tiež bohato a hlavne tých 
najmenších. Mali sme až 24 bábätiek (0-3 roky), 24 detí vo veku od 4-14). Taktiež sme tu 
mali aj dospievajúcu mládež. Tých však bolo len pár. Program bol rozdelený na dni turistické 
a oddychové. Počas turistického dňa sa rodiny vybrali na ľubovolné túry a oddychový deň 

bol zameraný na oddych. Mali sme aj spoločnú rodinnú hru, na ktorej sa zúčastnili skoro 

všetky rodiny. Prekvapením boli zaujímavé úlohy, ktoré sme museli splniť. Tento ročník bol 

ešte niečím výnimočný. Oslavovali sme už desiaty ročník! Pre všetkých mali organizátori niečo 

pripravené.                Lucia Ivanová 

RODINNÝ TÁBOR

CIRKEVNÉ CENTRUM VOĽNÉHO ČASU pre deti a mládež na Rozkvete
(budova 8. ZŠ) pozýva všetky deti do svojich priestorov.

Môžu si vybrať z bohatej ponuky krúžkov v školskom roku 2012/2013. 
ŠKÔLKARIK,  Montessori školička (pre deti od 3 do 6 rokov),

DIVADIELKO, Hra so slovami, Tvorivé dielne,
NOVINY, Módne návrhárstvo, Hra na organe,

STRETKO ANIMÁTOROV, Konverzácia v nemeckom jazyku,
BIBLIA v detských ručných prácach,

ŽRIEDLO, Detský zbor, Relax klub, Futbal,
DUCHOVNÁ FORMÁCIA – Oáza – 1. a 2. stupeň,  HERNE

Zápis detí sa uskutoční aj v prvý septembrový týždeň od 15.00 hod. do 18.00 hod.

Bližšie informácie na tel. 042/426 19 35, 01917  94 56 43
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LISTY JEŽIŠKOVI

Simona Trulíková, 9,5 ročná
Ďakujem Ti za pomoc, keď potrebujem. A že 
si ku mne už od malička milý. Sľubujem, že sa 
už polepším.

Terézia Podhradská III.D.
Milý Ježiško!
O niekoľko dní Ťa prijmem do srdca. Veľmi 
sa teším. Po ničom inom netúžim, iba po tebe. 
Bude to môj najkrajší deň  v živote. Milujem 

Ťa! Tvoja Terézia
Marek Ďuriš, 9 rokov
Môj list Ježiškovi (Ja)
Dňa 27. mája sa koná moje prvé sväté prijí-
manie, veľmi sa na tento deň teším. Do kos-
tola chodím už osem mesiacov a pán farár 
a Boh mi dávajú silu byť dobrým chlapcom, 
poslúchať mamu a babku a vzorne si plniť 
svoje povinnosti.

Milan Holišík, 9 rokov
Chcem, aby si bol s nami pri prvom svätom 
prijímaní. A aby svietilo slniečko. Teším sa na 
teba, keď prídeš do môjho srdiečka. Prosím 
ťa, aby si bol vždy so mnou.

Katarína Kucejová, 9 rokov
Prajem ti, aby ťa všetci uctievali. Aby všetci 
chodili do kostola, aby sa k tebe modlili. Nech 

ľudia nenadávajú a aby všetci zažili krásne 
prvé sv. prijímanie.

Miriam Tomášiková, 8 rokov
Milý Ježiško!
Pravidelne som prichádzala do Božieho 
chrámu na svätú omšu. Tiež na katechézu, 
kde nás páter Stanislav pripravoval na 1.sv. 
prijímanie. 27. 5. príde ten krásny deň, keď 
Ťa milý Ježiško prijmem do svojho srdiečka. 
Veľmi sa Teším.

Ľudmila Pepichová, 8 rokov
Milý Ježiško! Prosím Ťa, aby nám vyšlo pe -
né počasie. A aby sme z toho mali radosť. 
Ostatné nechávam na teba. Teším sa na prvé 
sv. prijímanie.

Natália Šadláková, 8 rokov
Milý Ježiško! Veľmi by som chcela poďakovať, 
že som sa narodila ako verná v teba. Ďakujem 
a prosím, požehnaj moju rodinu.

Samuel Bross, 3.D.
Pane Ježišu, prosím ťa, ab   nám vyšlo 
počasie. A najviac ťa prosím, aby som neo-
chorel, ale mohol sa zúčastniť na 1.sv. pri-
jímaní.
Peťka Brindzová, 9 rokov
Milý Ježiško! Teším sa na stretnutie s Tebou. 
Chcem si Ťa uchovať v srdiečku.

Pavlínka Šimčíková, 9 rokov
Pán Ježiš, teším sa na sväté prijímanie. Bude 
to super! Rada sa k tebe modlím.  Nikdy 
nikoho nezabijem! Už budem poslúchať! Si 
najlepší, Ježišu! Mám Ťa veľmi rada! Tvoja 
Pavlínka Šimčíková

Tatiana Turányiová, 9 rokov
Prosím, aby som nepáchala ďalšie hriechy, 
aby som nebola chorá, aby mi dovolili rodičia 
zviera.

Erik Križan, 3.D.
Ježišu, ďakujem, že ťa po prvýkrát môžem 
prijať do svojho srdca. Že budem mať 
príležitosť mať čisté srdce. Chcel by som sa 
stať tvojím služobníkom.

Dalibor Batěk, 9 rokov
Milý Ježiško!!!
Konečne nastáva tá chvíľa, keď prichádzaš do 
môjho srdiečka.Veľmi sa na Teba teším. Ch  

aby sme sa stali nerozlučnými priateľmi. 
Sľubujem Ti, že sa budem snažiť správať tak, 
aby si navždy ostal v mojom srdiečku. Pro-
sím Ťa o požehnanie aj pre všetkých, ktorých 
ľúbim, hlavne pre moju maminku a babku. Im 
ďakujem za to, že som ťa spoznal.

Silvia Gažová, 9 rokov
Chcela by som ti povedať, že už budem 
poslúchať maminu a tatina, a že budem 
chodiť do kostola na svätú omšu. Už sa teším 
na moje prvé sv. prijímanie a budem si vždy 
upratovať svoju detskú izbu. Mám ťa rada.

Patrik Štefanec, 3.A.
Ježiš, veľmi mi je ľúto, že som hrešil skut-
kami, slovami, myšlienkami. Rád by som ťa 
poprosil, aby si mi odpustil hriechy. Rád by 
som chodil na sväté prijímanie.

Klaudia Damašková, 3.D.
Milý Ježiško!
Ďakujem, že môžem ísť na sväté prijímanie. 
Sľubujem, že sa polepším.

Lukáš Kuruc, 3.D.
Milý Ježišu, chcem, aby si mi odpustil hriechy. 
Prajem si šťastie, zdravie.

Andrea Ponechalová, 9 rokov
Milý Ježiško!
Chcela by som Ti napísať, že budem do 1. 
svätého prijímania poslúchať, aby som ne-
mala veľa hriechov.

Laura Vnuková, 10 rokov
Pán Ježiš. Teším sa na sväté prijímanie.  Bude 
to výborné. Rada sa modlím.

HELENSKÝ MAJÁÈIK
☼ Rozálka, kam si sa schovala? Vôbec ťa nevidím...
♥ Tu som,  Kvetúšik, hneď vedľa teba, zahrabaná v hŕbe krásnych listov, ktoré poslali prvopri-
jímajúce deti Ježiškovi. Napísali ich s čistými srdiečkami, pripravenými na výnimočné stretnutie 
s Ježišom. 
☼ Rozálka, tak si ich poďme prečítať.



☼ Rozálka, tie listy sú naozaj krásne. Keď ich 
Ježiško čítal, určite mal z detí radosť a usmieval 
sa.
♥ Kvetúšik,  my teraz ten jeho radostný úsmev 
pošleme všetkým pisateľom a sľubujeme, že 
každý z nich dostane aj malý darček. 

☼ Výborne, Rozálka, 
ale teraz by sme sa už 
mali poponáhľať, aby 
sme nezmeškali hodové 
slávnosti!
♥ Veru poďme, slávnosti 
našej patrónky sv. Hele-
ny sú v plnom prúde. A 
spomínaš si, Kvetúšik, že 

my sme sa sem na sídlisko Rozkvet pod ochran-
ný plášť sv. Heleny prisťahovali práve pred ro-
kom?
☼ To sa predsa nedá zabudnúť. Našli sme si tu 
veľa nových kamarátov. A dnes už viem aj to, 
že svätá Helena bola cisárovná, starala sa o chu-
dobných, bola veľmi nábožná, je ochrankyňou 
pred požiarom i bleskom...
♥ Vidím, Kvetúšik, že si za ten rok aj zmúdrel. 
☼ Rozálka, tak utekajme na program, aby sme 
sa zase dozvedeli niečo nové! Kamaráti, a vy 
nám do budúceho čísla nakreslite patrónku našej 
kaplnky, alebo napíšte, čo viete o svätej Helene. 

Sandra Vnuková, 9 rokov
Ďakujem ti za peknú svätú spoveď a sväté 
prijímanie.

Samuel Jokel, 8 rokov
Milý Ježiško, chcem sa ti poďakovať, že mám 
tak dobrý život, dobrú rodinu. Ďakujem.

Matúš Mytník, 9 rokov
Ahoj Ježiško! Ďakujem ti za všetky ľudské 
životy. Prosím ťa o to, aby boli všetci ľudia 
zdraví.

Stanko Klunduch, 3.A.
Ďakujem ti, že som zdravý. Ďakujem, že mám 
dobrých rodičov. Ďakujem, že môžem žiť.

Vladko Michálek
Ježiš, ja ťa chcem vidieť v kostole, prosím.

Daniel Pocsubay, III. E.
Ježiš, prosím ťa, daj celej mojej rodine aj 
iným ľuďom dlhý život. Tiež ťa moc prosím, 
odpusť mi všetky hriechy, ktoré som spáchal. 
Ďakujem ti za všetky tvoje dobré skutky.

Erika Nedosóczka, 10 rokov
Milý Ježiško, ja y som si želala, aby prijí-
manie prebehlo dobre. A ešte ťa žiadam, aby 
v nedeľu bolo pekne, nemusí len svietiť slnko, 
môže aj trochu pofukovať. Ak sa to stane,  
ja ti budem vďačná. Ešte by som ťa poprosila, 
aby nepršalo, môže byť pod mrakom, ale nech 
neprší. Ďakujem, Erika!

Adrián Šebák, 9 rokov
Milý Ježiško, po svätom prijímaní sa polepším 
v učení, v správaní. Som rád, že som pochopil 
tvoje učenie a chcem podľa neho žiť.
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NA TÁBORE 
V KUNER DE

Týždeň nevieš, čo je nuda. Nedá sa zmerať zábava, alebo spočítať radosť, ale viem, že úsmev 
do života potrebuje každý.  Nekončiace hry, nov  priatelia, skvelé papanie, zábava na každom 
rohu, animátori schopní všetkého, mnoho príležitostí ukázať svoju kreatívnosť. Toto čakalo 
pripravené v tábore v Kunerade na deti. Skúsili ste niekto oholiť balón, vyrobiť vlastné tričko 
náramky alebo náušničky, vypiť šampanské (detské :’) vo vírivke, vyhrať olympiádu, postaviť 
priehradu v rieke, ozdobiť koláč, prežiť nočnú hru s čistými trenkami? Táto partia na fotke to 
zvládla s úsmevom na perách. Tábor sa deťom skutočne páčil. Dôkazom boli padajúce slzy a 
snaha detí poslať preč autobus, aby to nikdy nemuselo skončiť. 

Podelená radosť je dvojnásobná 
radosť. Milí čitatelia, na tejto 
stránke vám prinášame aspoň kúsok 
radosti, akú prežívali naše deti v 
letnom tábore s Ferim. Ďakujeme 
všetkým, ktorí vyčarili úsmev na 
tvári všetkým účastníkom skvelého 
tábora.
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KVAPKA DOBROTY

Dnes chceme poďakovať výtvarníkovi Jozefovi Vydrnákovi, ktorý skrášlil 
titulnú stranu nášho časopisu svojím dielom. Ochotne nám namaľoval obrázok rozkveťáckej 
kaplnky  patrónkou sv. Helenou.

Štefanovi Korbašovi 
ste prispeli k dôstojnému priebehu hodových slávností k úcte sv. Heleny. 

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

VĎAČNOSŤ BOHU
-Deti, Boh je náš dobrý Otec. Ako Mu 
preukážete vďačnosť a lásku?
- No, pošleš mu pusu a hotovo!, - pripravene 
odpovedá malý prváčik.

NEROZHODNÝ
Pred oltárom napomína páter Wieslaw 
ženícha.
-Tu máte jasne povedať áno alebo nie. A nie 
pre mňa, za mňa!

DOKONALÁ HARMÓNIA
-Čím staršie manželstvo, tým harmonickejšie 
manželstvo! Napríklad naši starí rodičia: 
dedko chrápe a babka je hluchá!

HÁDKA
Hádalo sa sedem žien na Rozkvete.
Páter Andrej im povedal: - Nech prehovorí 
najstaršia!
A bolo ticho.

PROSBA
Deti sedia v krúžku a modlia sa vlastnými 
slovami. Janka pozrie zbožne k nebu a vysloví 
prosbu: - Pane Bože, daj aby už náš otecko 
konečne dostal rozum! Ďakujem ti.

Vitamín H - HUMOR
12.   RELAX             

Medzinárodné Lasaletské stretnutie mladých v Debovci. Zastúpenie tu mali aj  naši mladí  
Rozkvetu. Téma stretnutia: ŽIVOT NA MUŠKE. 


