
Milí čitatelia,
som rád, že sa s vami opäť stretávam. Už ste mi veľmi chýbali. Dnes 
každá moja stránka prináša pohľad na svet očami viery. Veríme 
v radosti, veríme v bolesti, veríme v zdraví, veríme v chorobe, veríme vo 
chvíľach svetla i temnoty.  Hlavou múr neprerazíme, môžeme ho však 
premiestniť vierou. Viera robí zázraky. Zo srdca vám želám, aby ste 
prežili takýto zázrak.     Helenský maják

HELENSKÝ Drahí farníci a čitatelia 
nášho časopisu!

„Pane, daj nám väčšiu vieru“. Takáto 
túžba sa rodí v srdciach apoštolov, keď 
videli, čo Ježiš robil a čo sa od nich 
vyžaduje. Uvedomili si, že ich viera je 
príliš slabá. Potrebovali silnejšiu vieru, 
aby mohli ísť cestou, ktorú im ukázal 
Ježiš. Sme v podobnej situácii. Aj keď 
máme vieru,  často sa nedokážeme 
vyrovnať s mnohými problémami. Kde 
máme hľadať pomoc? V liste Rimanom 
čítame: „ Viera je z hlásania a hlásanie 
skrze Kristovo slovo“ . Viera sa rodí 
v srdci človeka, keď počúva Božie 
slovo. Viera sa rodí zo slov, ktoré 
nám Boh adresuje. V liste Hebrejom 
čítame: „ Lebo živé je Božie slovo, 
účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný 
meč, preniká až po oddelenie duše od 
ducha a kĺbov, od špiku a rozsudzuje 
myšlienky a úmysly srdca“. Viera sa 
rodí v našich srdciach, keď sú otvorené 
pre Ježišovo slovo. Pravá viera je 
správna odpoveď srdca na Božie slovo. 
V poslednom čase zakúšam pravdivosť 
týchto slov. Pred nami stavba farských 
budov a s tým sú spojené problémy 
rôzneho druhu. Pre mnohých sme 
čudákmi, lebo  sme sa rozhodli opačne 
než navrhuje moderný svet. Sme 
čudákmi, lebo nespoliehame na ľudské 
sily.  Možno to  bude znieť zvláštne. 
Máme byť pre tento svet  Božími 
„supmi“. Keď sa na púšti vznášajú 
supy, je to znak, že neďaleko je jedlo. 
Tak isto aj my, veriaci, v modernom 
svete, ktorý je stále viac a viac ako 
duchovná púšť – máme poukázať 
svojím životom na existenciu Boha. 
Ukázať, kde je sila, kde je prameň 
života. Preto každý deň sa snažím 
držať vo svojich rukách Sväté Písmo 
a tam hľadám  posilnenie mojej viery. 
Predstavte si, že ste veliteľmi armády. 
Stojíte pred nepriateľom a dáte povel   
strieľať: raz,dva, tri.., ale žiaden výstrel 
nezaznie. Prečo? Lebo vaši vojaci 
nechali zbrane doma. Aká je to armáda 
bez zbraní? Aj kresťan bez Božieho 
slova je ako vojak bez zbrane. Viera 
sa rodí z počúvania Božieho slova. 
A toto Slovo môžeme počúvať v Cirkvi. 
Sv. Písmo je skutočné Slovo, ktoré má 
moc meniť každého z nás, má moc 
povzbudiť. Zažil som to už veľakrát. 
Dnes  je Božie slovo mojím svetlom, 
lebo len tam môžem nájsť odpoveď 
na všetky otázky a útechu v utrpení. 
Keď čítam Božie slovo, zisťujem, že 
Boh má všetko pod palcom a že pozná 
moje myšlienky i túžby. Preto aj Vás, 
drahí farníci, povzbudzujem, aby ste sa 
nebáli  „strácať čas“  čítaním  Božieho 
slova.

 Páter Wieslaw

číslo 1-2/2013

Kresba: Alena Teicherová
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2.    ZO ŽIVOTA FARNOSTI

RODINKOVO
Tretí októbrový víkend sme zažili s pár 

rodinami pekný víkend v Dome prijatia pre 
rodiny - Rodinkove v Belušských Slatinách. 
Nie všetci sme sa poznali, preto to bolo 
zaujímavejšie. Pár rodín z Rozkvetu, pár 
rodín z Považskej Bystrice a pár rodín z 
Udiče. Bol tam s nami aj páter Wieslav, 
aj keď okrem pobytu tam odbiehal plniť 
si svoje povinnosti na fare. V Rodinkove 
je duchovným správcom otec Roman, 
ktorý je okrem duchovného správcu 
hlavne duchovným otcom tohto projektu. 
Rodinkovo založil pre rodiny, aby si tam 
vedeli oddýchnuť duchovne, duševne aj 
fyzicky. V budove je kaplnka a skoro stále k 
dispozícii kňaz. Nachádza sa v malebnom 
prostredí, ktoré nám spríjemnilo krásne 
slnečné počasie.  

Nevedeli sme čo nás tam čaká. Prvotná 
idea niečo zorganizovať bola inšpirovaná 
neustálymi duchovnými cvičeniami, ktoré 
sa pravidelne konajú pre dospelých, mužov, 
ženy, mládež, dievčatá, chlapcov, ... Keď 
sme ale hľadali niečo podobné aj pre rodiny 
s deťmi, narazili sme na jednu poznámku: 
„deti sú pri duchovných cvičeniach rušivý 
element“. Tak to nás dopálilo, pretože 
väčšina z našich rodín malé deti má. A 
podľa nás je práve to podstatou spirituality 
mladej rodiny s malými deťmi, žiť s nimi a 
pre ne. Tak sme na to išli opačne a vymysleli 
si program sami. Stihli sme toho dosť: sv. 
omše každý deň, duchovné cvičenia zvlášť 
pre chlapov a zvlášť pre ženy (vedené 
externými lektormi), pričom sa o deti staral 
vždy druhý z manželov, tvorivé dielne, 
stopovačku po vyznačenej trase v lese, 
hrali sme divadlo vo vlastnej réžii a boli sme 
na spoločnom výlete v jaskyni sv. Jozefa. 
Víkend ubehol tak rýchlo!

Bola to prvá taká akcia, takže máme čo 
zdokonaľovať. Ak sa nájdu rodiny, čo do 
toho pôjdu aj nabudúce, už teraz sa tešíme 
na ďalší takýto víkend.       Juraj Žabka

ŠIALENÁ 
VÍKENDOVKA
V dňoch 7.-9.decembra sa mladí z 

Rozkvetu zúčastnili „Šialenej víkendovky“. 
Šialenej kvôli programu, ktorý bol z veľkej 
časti improvizáciou. Bol to čas oddychu, 
zábavy a zážitkov. Stretlo sa nás tam 13 
mladých, teta Oľga, ktorá nám výborne 
varila a náš páter Stanko. Najviac nás 
zaujala prednáška o viere. Jej autorom 
bol Jojo Harvánek. Dojímavá bola 
adorácia a potešila aj krátka prechádzka 
prírodou. Bol to krásne strávený čas a 
tešíme sa na budúce zážitky. Za všetko 
chceme poďakovať pátrovi  Stankovi, lebo 
vieme koľko nervov a práce vyžadovalo 
zorganizovať tento víkend. Ďakujeme.

Táňa Mitašíková a Martina  Babčanová

FAŠIANGY, 
FAŠIANGY
Zase jedna vydarená akcia CCVČ. 

Uskutočnila sa 13.januára v domácom 
priestore, kde organizátori pripravili pre deti 
krásne popoludnie.  Dobrá hudba, tanec, 
súťaže, tombola, nápojový majster Feri, 
občerstvenie (nielen pre deti, ale aj ich 
rodičov), detský kútik a v neposlednom rade 
dobrá organizácia dokázali vyčariť tú pravú 
fašiangovú atmosféru. Detí bolo neúrekom 
a nálada bola naozaj plesová. Balónový 
tanec, stoličkový tanec,  podliezanie 
prekážky, preskakovanie potešili nielen 
násťročných, ale i malých drobcov. Tí 
poletovali s nafúkanými balónikmi medzi 
tanečnou sálou a detským kútikom. Rodičia 
sa spoločne stretli a porozprávali pri stoloch 
s občerstvením vo vedľajšej miestnosti. 
Veselé tombolové ceny potešili  veľa detí. 
Potom už len tanec, tanec a dobrá nálada.  

Peter Podhradský
  

ALFA
Už som po birmovke, ale aj tak ma to 

stále ťahá na ALFU. Teraz som však na 
opačnej strane – som animátorka našich 
birmovancov.Všímam si ich pocity a 
emócie, či sa im páči prednáška, alebo 
by chceli svoj piatok tráviť úplne inak. 
Počúvam ich názory, postoje k Bohu. 
Diskutovali sme o viere a birmovanci nám 
odpovedali na otázky. Najzaujímavejšia 
bola: „Ako by si charakterizoval svoj 
súčasný vzťah s Bohom?“ Je to zložitá 
otázka aj pre dospelého kresťana. Možno 
by sme práve teraz mohli na chvíľu zastať 
a zamyslieť sa nad ňou. Skúsme si v hĺbke 
svojho srdca dať na ňu odpoveď, alebo sa o 
tom porozprávajme v rodinnom kruhu.

Martina Babčanová

KRÍŽOVÁ CESTA 
CEZ MESTO
 Na Kvetnú nedeľu 24. marca pripravili 

mladí z Cirkevného centra pre všetkých 
veriacich krásny program v podobe hranej 
krížovej cesty, ktorá sa začala za účasti 
veľkého počtu ľudí pred farským kostolom 
v Považskej Bystrici. Odtiaľ sa veriaci 

nasledovali Krista jednotlivými zastaveniami 
krížovej cesty, ktorá vyvrcholila na sídlisku 
Rozkvet a bola zakončená svätou omšou. 
Organizátorom i mládeži patrí veľké Pán 
Boh zaplať.

FARSKÁ PÚŤ 
VELEHRAD - 
SVATÝ HOSTÝN
 Prvomájovú stredu sme z našej farnosti 

usporiadali púť za účasti 70 pútnikov. 
Našou prvou zastávkou bolo jedno z 
najvýznamnejších pútnických miest na 
Morave - Velehrad. Toto miesto je známe 
nielen ako pútnicke, ale aj historické, 
pretože podľa historikov sa práve tu 
nachádzalo sídlo biskupa Metoda a bolo 
aj hlavným strediskom Veľkej Moravy. 
V bazilike svätých Cyrila a Metoda a 
Nanebovzatia Panny pre 70 pútnikov sv. 
omšu slávil Wieslaw Krzyszycha MS, ktorý 
zdôraznil, že na tomto mieste je vhodné si 
pripomenúť všetkých ľudí v našom živote, 
ktorí sa pre nás stali vierozvestcami. 
Ďalšou zastávkou bol Svatý Hostýn, kde si 
po bohoslužbe v svatohostýnskom areáli 
vykonali pobožnosť krížovej cesty na znak 
toho, že celý náš život je putovaním za 
Kristom pod ochranou Panny Márie.

Ľubomír Valient   

DEBOWIEC 
8. 7. – 13.7.
Bol to čas plný modlitby prednášok a 

zábavy. Tento rok bol názov témy Viery 
hodný (hladný). Ako každý rok aj tento 
prišlo veľa super kapiel a mali sme super 
zábavný program. Všetkých účastníkov 
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bolo 2800 z Poľska, Slovenska, Čiech, 
Ukrajiny a Nemecka. O preklad sa postarali 
naši kňazi, ktorým ďakujeme, že sme mohli 
prežiť tak úžasný týždeň.

MINIŠTRANTSKÝ
TÁBOR
Chrenovec-Brusno 15.7. – 20.7.
Veľmi sa nám páčilo na tomto tábore. 

Zažili sme veľa zábavy . Každý deň sme 
začínali modlitbou a potom sme mali 
tréning. Tešíme sa aj o rok a ďakujeme 
našim rodičom, že boli s nami a pomáhali 
nám.

 ZO ŽIVOTA FARNOSTI  3.

KEĎ SRDCE HORÍ
Ako je to keď srdce „horí“ od nadšenia, radosti a lásky – to spoznali naši prvoprijímajúci.  

A viete, kto bol viac šťastný? Ježiš alebo deti? Ježišu, zostaň v ich srdciach celý život! 
Zachovaj ich dušu čistú a chráň ich od všetkého zla.

Nevšedný sprievodca po 
miestach, kde sa rodila viera 
našich otcov – trasy – mapy 
– informácie – zamyslenia zo 
života sv. Cyrila a Metoda vo 
svetle evanjelia.

Odporúčame nielen 
cyklistom ale aj turistom.

CYRILOMETODSKÁ
CESTA PÚTNIKA

NAŠI DOSPELÁCI - BIRMOVANCI
Páter Wieslaw predstavil o. biskupovi birmovancov, ktorí absolvovali dvojročnú prípravu. Prvý rok prípravy bol venovaný katechéze 

a skúsenosti prežiť osobné stretnutie s Ježišom prostredníctvom kurzu Dominik. Druhý rok prípravy bol zameraný na objavenie pokladu, 
ktorý nám ponúka viera, aký je to veľký zisk veriť a taktiež, aby sme vedeli obhájiť svoju vieru. Mladí sa snažili toto všetko naučiť a prežiť 
na kurze Alfa a Eucharistii.“Som presvedčený, že aj keď veľa chýba našim mladým – predsa treba povedať, že sú krásni. Tak ako v živote 
Dávida Duch sa začal postupne prejavovať, tak i v živote týchto mladých ľudí Duch Boží ich bude postupne pretvárať a stvárňovať na 
múdrych, radostných a pokorných ľudí.
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V termíne od 27. júla do 3. augusta sa 
mladí z našej farnosti zúčastnili týždňových 
duchovných cvičení. Táto týždňovka 
s Bohom má názov spoločenstva, do 
ktorého naši mladí patria – Oáza. Počas 
pobytu sa mladí snažili spoznať a pochopiť 
veľkosť obete, ktorú za nás priniesol 
Ježiš Kristus. Každý deň bol zameraný 
na jedno tajomstvo svätého ruženca. 
Tento týždeň mladí rozjímali tajomstvá 
bolestného ruženca, no nielen počúvaním 
prednášok, ale hlavne rozjímaním statí 
zo Svätého Písma. Posilňovali svojho 
duchovného človeka čítaním Sv. Písma 
a spoločným slávením liturgie. Liturgia 
bola strebodom každého dňa. No nielen 
rozjímanie, kontemplácia a prednášky 
boli tým, čo urobilo tento týždeň krásnym 
a nezabudnuteľným. Nádherné hory, 
priestranné a kvetmi vyzdobené lúky, 
milióny hviezd na nočnej oblohe. Aj toto je 
prostriedok, ako sa stretnúť s naším Bohom. 
Je to prostriedok ako spoznávať nášho 
Otca. Toto si mladí počas týždňa uvedomili 
a s radosťou prijali. Nechýbal ani šport, 
ktorý je neoddeliteľný od mladého človeka. 
Pre mladých sa tento týždeň skutočne stal 
Oázou, ktorú tak veľmi potrebovali. Počas 
tohto týždňa mládež sprevádzal páter 

Stanislaw. Touto cestou mu 
chceme poďakovať za všetko, 
čo pre nich urobil a čo pre nich 
robí. Máme nádej, že semienko, 
ktoré Boh zasial počas tohto 
týždňa do sŕdc našich mladých 
bratov a sestier prinesie veľkú 
úrodu.                Jozef Harvánek

4.    ZO ŽIVOTA FARNOSTI

PREČO SÚ 
MODLITBY MATIEK
TAKÉ SILNÉ? 
(...LEBO PATRIA PÁNOVI)
Všetko to začalo tým, že páter Wieslaw 

pozval Janku Pajanovú, koordinátorku 
Modlitieb matiek na Slovensku k nám na 
Rozkvet. Potom Pán poslal mamy, ktoré 
uvarili kapustnicu, upiekli dobrotky, darovali 
peniaze a mamy, ktoré sa modlili. Vďaka 
týmto ľuďom, ktorí na prosbu odpovedali 
Áno, sa vylialo Božie požehnanie na nás, 
ktoré sme v sobotu 23. 2. mohli spoločne 
prežiť duchovnú obnovu matiek. Zo 
svedectva mám som znovu pochopila, 
že život bude mať vždy svoje bolesti 
a skúšky,ale ak zostanem upriamená 
na Božiu vôľu, nikdy nestratím pokoj. 
Najdôležitejšie bolo pre mňa blízke stretnutie 
s Ježišom na sv. omši, počas adorácie a pri 
odovzdávaní detí pri spoločnej modlitbe 
Modlitieb matiek . Možno preto nám Pán 
zveril päť detí, možno preto mi vsadil môj 
„osteň“, možno preto toľko zlyhaní pred 
druhými aj pred sebou samou, možno 
preto úbytok síl, aby som sa spoliehala len 
na Neho. Modlitba odovzdania je pre mňa 
najsilnejšia modlitba, pretože mi deň čo deň 
vracia SLOBODU.

„Pane, viem, že veľmi miluješ moje dieťa. 
Patrí Tebe a Ty môžeš zmeniť veci, ktoré ja 
zmeniť nemôžem, preto ho odovzdávam do 
Tvojej opatery.          Martina Wallenfelsová

NOVÝ SVÄTÝ OTEC
Vatikán 13. marca – Novým Svätým 

Otcom sa stal 76-ročný argentínsky kardinál 
Jorge Mario Bergoglio SJ, ktorý prijal 
meno František. Živ Bože Otca Svätého, 
námestníka Kristovho!

VÍTAME
DEKANA

Po 24 ročnom pôsobení 
Mgr. Ladislava Hermana 
ako administrátora farnosti Považská Bystrica 
a dekana dekanátu Považská Bystrica 
bol 1. júla PaedDr. ThLic. Pavol Mazúch 
vymenovaný a slávnostne uvedený do úradov 
farára farnosti Považská Bystrica a dekana 
Považkobystrického dekanátu. PaedDr. 
ThLic. Pavol Mazúch od 1. 7. 2013 farár 
farnosti Považská Bystrica a dekan dekanátu 
Považská Bystrica. Jeho aj nového pána 
kaplána Mgr. Martina Hrušku srdečne vítame 
medzi nami, želáme im veľa síl i Božieho 
požehnania. Do Rozkveťáckej Božej rodiny 
vítame aj nového pátra Zbigniewa. 

JUBILEJNÁ 
VÝSTAVA
V Mg art galérii pri 

príležitosti svojho okrúh-
leho jubilea vystavoval 
dvorný fotograf Považskej Bystrice a tiež aj 
našej kaplnky Ing.  Ambróz Gabčo  Narodil 
sa v roku 1933 v Nosiciach a je absolventom 
Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. 
Fotografovaniu sa venuje už viac ako 40 
rokov. Vyskúšal si fotenie s klasickým 
i digitálnym fotoaparátom. Fotografuje 
„starú“ Bystricu, no zameriava sa aj na 
prírodu a postavy. Na výstave sme si mohli 
pozrieť  farebné i čiernobiele fotografi e, 
medzi ktorými nechýbala ani prvá z jeho 
zbierky s názvom Chumelica. Taktiež diela 
Stromy či Zrkadlenie, pri ktorých bol veľmi 
dôležitý uhol a  osvetlenie, pri ktorom boli 
diela odfotené.  Ambróz Gabčo je známy 
aj ako odvážny fotograf v teréne. Svedčia 
o tom jeho zábery z motokrosu, kedy stál 
tesne pri trati, aby mu neunikli tie najlepšie 
zábery. Myslím si, že jeho diela boli veľmi 
pôsobivé. No zaujímavé boli aj príbehy, 
ktoré sa s nimi spájali. Každý si tu mohol 
nájsť minimálne jedno dielo, ktoré ho 
očarilo.
Čipernému oslávencovi želáme hodne 

zdravia, Božieho požehnania a stálu 
ochranu celého zástupu jeho anjelov 
strážnych!

Tatiana Mitašíková 
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Streda 3. október 2012 sa navždy zapíše 
do mladej histórie našej farnosti, pretože 
práve v tento deň sme mohli na základe 
právoplatného stavebného rozhodnutia 
pozvať otca biskupa Tomáša Galisa, aby 
slávnostne posvätil základný kameň a 
pozemky, na ktorých bude stáť naše farské 
pastoračné centrum. Ako povedal páter 
Wieslaw Krzyszycha, správca tunajšej 
farnosti: „Dnes začíname požehnaním 

a chceli by sme čím skôr odštartovať 
výstavbu. Všetko však závisí od rôznych 
faktorov a tiež fi nančných prostriedkov. V 
srdci nosím túžbu a nádej, že okrem nás 
veriacich, nám budú pomáhať aj dobrí 
ľudia, ktorí vycítia, že ide o dobré dielo, 
ktoré môže slúžiť celému mestu.“

Slávnostnej svätej omše sa zúčastnili 
aj vzácni hostia spomedzi kňazov - páter 

Bogdan Kadluczka MS, ako zástupca 
poľskej provincie Saletínov, dekan farnosti 
Považská Bystrica Ladislav Herman, 
nemocničný duchovný správca páter 
František Galvánek a páter Jozef Hlinka 
pôsobiaci vo farnosti Papradno. Páter 
Wieslaw ako správca farnosti na úvod 
svätej omše privítal aj ctených hostí 
spomedzi predstaviteľov mestského 
zastupiteľstva, ako aj samotného architekta 
s jeho kolektívom.

V homílii otec biskup poukázal na 
dôležitosť nasledovania Krista vo všetkých 
okamihoch a skúškach nášho života, aby 
sme vždy dokázali kladne reagovať na jeho 
výzvu: „Poď za mnou!“ Záver svojej kázne 
nasmeroval otec biskup k nebojácnosti 
vykonávať veľké veci práve v období krízy, 
keď by si „iní“ na to netrúfl i, odvolávajúc sa 
na slová z druhého listu svätého apoštola 
Pavla Korinťanom: „...lebo keď som slabý, 
vtedy som silný“ (2 Kor, 12, 10).

Po svätej omši sa celé zhromaždenie 
presunulo na miesto budúcich farských 
pastoračných budov, kde otec biskup 
požehnal základný kameň a stavebný 
pozemok. Následne základný kameň 
privezený z La Salette poklepkali kladivkom 
predstavitelia duchovenstva, mestského 
zastupiteľstva, architekt a člen farskej rady.

Kostol, ktorý onedlho na tomto mieste 
vyrastie, bude ako prvý na území Slovenska 
zasvätený Panne Márii Lasaletskej.

ZAČALA SA PRÁCA 
NA STAVBE FARSKÝCH BUDOV...
   Šalamún sa takto modlil v chráme: „Aj 

keď príde cudzinec,... a bude sa modliť na 
tomto mieste, ty ho vypočuješ v nebi, na 
mieste, kde prebývaš“. Aby sme aj my mohli 
mať medzi sebou krásny stánok, kde bude 
prebývať Boh, miesto modlitby a útechy, 
miesto bezpečia a domova, vyhrnuli sme 
rukávy a pustili sme sa do výkopových prác. 
Veríme, že dobrotivý Pán Boh požehná 
naše prosby a úmysly.

VÝKOP STAVBY KOSTOLA 
A FARSKÝCH BUDOV
 V pondelok 6. mája 2013 sa po večernej 

svätej omši uskutočnil slávnostný výkop na 
mieste, kde onedlho vyrastie nový kostol 
spolu s farskými budovami. Svätú omšu 
celebroval kanonik Ladislav Herman, ktorý 
sa povzbudivo prihovoril všetkým veriacim 
a podporil v tomto náročnom diele aj pátra 
Wieslawa. Veríme, že to, čo s Božou 
pomocou začíname a na príhovor Nebeskej 
Matky konáme, prinesie hojnú odmenu.

 ZO ŽIVOTA FARNOSTI  5.

Rozhodnutie z viery 
a jeho stopy
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„Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, 
keď príde?“ Luk.18,8

Ježiš nám nedáva túto otázku preto, 
aby zasial do nášho srdca nepokoj. 
Ježiš nás chce povzbudiť. Ježišovi 
záleží na tom, aby sme sami verili a tú 
vieru odovzdali ostatným. Najväčšou 
Ježišovou túžbou je, aby sme ako 
veriaci boli šťastní. 

Začiatkom mája sme urobili prvý 
výkop a po ňom nasledovali zemné 
práce. Tak ako Abrahám uveril Bohu 
a išiel za Božím hlasom, tak aj my 
sme také rozhodnutie urobili. Mnohí 
z nás prežívame rôzne pochybnosti, 
chceli by sme vedieť všetko dopredu. 
Ale toto nie je viera. Jeden kňaz mi 
povedal, že videl dve stopy viery, a to 
na Rozkvete. Sväté prijímanie vonku 
a druhú – stavba farských budov. 
Každý deň sa učíme veriť Bohu. Každý 
deň nás Boh uisťuje, že je to jeho dielo 
a na tomto diele sa On sám oslávi. 

Som veľmi rád, že mnohí veriaci 
nadobudli vzťah k tomuto dielu, a že 
sa s ním stotožňujú. Som veľmi rád, 
že robíme veľa vecí svojpomocne a že 
sa veľa fi nancií ušetrí. Aj keď dnes 
pozeráme len na základy, dúfam, že 
v najbližšom čase budeme svedkami 
toho ako táto stavba rastie. Chcem 
pri tejto príležitosti poďakovať 
všetkým mužom, ktorí prichádzajú na 
stavbu a obetujú svoj čas, skúsenosti 
a prácu. Hodnota ich práce má veľkú 
cenu. Ďakujem všetkým dobrodincom, 
ktorých nám Boh posiela. Ja zo svojej 
strany chcem naďalej dodržať sľub, že 
sa budem modliť tak ako Mojžiš držal 
ruky hore pred Pánom a každý týždeň

obetujem sv. omšu za dobrodincov, 
za pracujúcich na stavbe a ich rodiny. 

Páter Wieslaw

6.    ZO ŽIVOTA FARNOSTI

ZA POSLEDNÉ OBDOBIE 
SME PREINVESTOVALI:

Zemné práce – 14 463 eur
Betónová oceľ, sieť – 11 623 eur
Betón – 8 282 eur
Drvenie kameňa – 2 459 eur
Pilóty – 13 962 eur
Dovoz štrku – 1 707 eur
Rôzne náradia – 1 157 eur
Stavebný dozor – 3 799 eur
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 ZO ŽIVOTA FARNOSTI  7.

Pre veriacich , ktorí by 
chceli prispieť na stavbu 

farských budov 
na Rozkvete 

uvádzame číslo účtu

0364106615/0900

Foto: 
A. Gabčo, T. Kuťák, farský archív
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Stopy viery 
v našom okolí
Každý deň v živote by sme mali pozo-

rovať stopy viery v našom okolí. Keďže 
sme kresťania, základné stopy pre nás sú 
určite návšteva kostola a modlitba, ktorá 
je rozhovorom s Bohom a je potravou pre 
našu dušu. Taktiež veľmi dôležitá je svätá 
spoveď. Napriek tomu kresťana necharak-
terizuje iba návšteva kostola, ktorá je 
samozrejme veľmi dôležitá, ale výz-
namné je tiež ako sa človek správa. Mal 
by byť ohľaduplný voči ostatným, pomáhať 
starším, mladším, chorým a všetkým, ktorí 
to potrebujú. Ľudia by mali neustále robiť 
dobré skutky, napríklad podržať dvere nie-
komu kto ide za nimi, uvoľniť miesto v au-
tobuse, pomôcť rodičom, vypočuť niekoho, 
kto sa potrebuje zdôveriť. To všetko sú 
malé ,no podstatné stopy viery v našom 
živote, pretože ak začneme robiť tie malé 
čoraz častejšie postupne sa stanú pre nás 
samozrejmosťou a budeme ich robiť au-
tomaticky a s radosťou. A to je dôležitou 
súčasťou kresťanstva, lebo všetci veriaci 
sú jedna veľká rodina, ktorá by mala byť 
súdržná a navzájom sa podporovať.  

Martina Babčanová

Stopy viery 
v okolí
Čo je potrebné urobiť, aby viera na sídli-

sku bola živá?
Ťažká otázka a ešte ťažšie je na ňu us-

pokojivo odpovedať. Ja sa pokúsim nájsť čo 
najlepšiu možnú odpoveď z môjho pohľa-
du, teda z pohľadu mladého človeka.

Nedávno sme na alfa kurze ( kurze 
základov kresťana ) rozoberali otázku, či 
je náboženstvo nudné. Náš kurz prebieha 
v bratislavskom UPeCe-čku ( univerzit-
nom pastoračnom centre ) a navštevujú 
ho hlavne vysokoškoláci bývajúci na in-
ternátoch v Mlynskej doline. Väčšina týchto 
mladých ľudí sa v odpovedi na túto otázku 
zhodla, že náboženstvo určite nudné nie je, 
ale že to začali vnímať až keď sa dostali do 
kresťanského spoločenstva mladých ľudí tu 
v UPeCe-čku. Doma síce chodili pravidelne 
na spoveď a do kostola každú nedeľu, ako 
sa na kresťana patrí, ale tam to končilo. Tu 

sa však nechali vtiahnuť do víru radostného 
každodenného praktizovania viery, oslavy 
Boha bez zábran a strachu, či si o nich 
náhodou susedia alebo rodičia nepomyslia, 
že to už preháňajú, že sú akísi divní. Až tu 
začali vnímať slobodu vo viere.

A uvedomila som si, že naozaj to tak 
je. Totiž, keď sme medzi ľuďmi, navyše 
medzi takými, ktorí nás dobre poznajú, tak 
máme pocit, že musíme ísť podľa nejakých 
zaužívaných pravidiel, ktoré máme strach 
meniť. Ale veď slobodní sme predsa všade, 

doma, aj na druhom konci sveta. Tam, 
kde nás poznajú všetci a aj tam, kde nás 
nepozná nik. Preto bez ohľadu na reakcie 
okolia by sme mali konať tak, ako nám káže 
naša viera. Dokázať svoje presvedčenie 
pretaviť v svoje skutky. 

Nebáť sa ísť na sv. omšu nielen v ne-
deľu, nebáť sa prvý pozdraviť svojho suse-
da, ktorý nám ublížil alebo sa nebáť prvý 
zodvihnúť rozhádzané jedlo pri kontajneri, 
ktoré všetci obchádzajú. Možno by sme to 
aj chceli urobiť, len je nám to trápne. 

Ja sama som sa prednedávnom ocitla 
v situácii, keď som v nemocničnej hale pred 
sebou zbadala na zemi pohodené krajce 
chleba, ktoré ľudia odkopávali z cesty, ale 
nezodvihli ich. Zaváhala som, čo mám uro-
biť. Bolo tam veľa ľudí a práve ja som tam 
mala zbierať po zemi chleba? Jedna pani 

mi povedala, že upratovačka to predsa raz 
uprace. Tak som odišla. Neskôr som sa 
hanbila. Na druhý deň som v jedálni zbada-
la na zemi krajec chleba. Bez váhania som 
ho zodvihla. 

Zdajú sa to byť jednoduché činy, ale ja 
si myslím, že práve v uskutočňovaní kaž-
dodenných malých skutkov, pri ktorých sa 
zbavíme zábran a strachu, viera na našom 
sídlisku ožije alebo aspoň trochu pookrejeJ

Martina Sláviková

Stopy viery 
v mojom živote
Je to zvláštne, že človek, teda aspoň  ja, 

ťažko vyjadrujem stopy viery vo svojom 
živote. To čo pre mňa znamená viera je 
niečo, čo prežívam vo svojom srdci a získal 
som ju ako  dedičstvo. Znie to ako fráza, no 
neviem to inak vyjadriť.

 Skutočný Boží zásah  v živote pociťujem,  
keď  sa mi voľačo v mojom živote udeje bez 
mojej vôle,  čo nechápem,  nedokážem to 
zvrátiť a v modlitbách vyslovujem dooko-
la otázky. Pane prečo? Muselo to byť?  ... 
Tých otázok je vtedy nespočetne mnoho 
a práve až Božie znamenia mi postupom 
času dávajú odpovede, hoci niekedy to 
trvá na môj vkus veľmi dlho.  Ale asi aj to 
čakanie a hľadanie odpovedí má svoj výz-

Viera nie je bremeno, ktoré musíme niesť, alebo 
nepríjemná povinnosť, ktorú si musíme splniť. Naopak, 
je darom, ktorý pred nami otvára nové obzory, ktorý 
nám umožňuje bežať, lietať v láske. Viera v Boha v nás 
vytvára nový, prekrásny príbeh, prebúdza v nás nádej, že 
sa môžeme zmeniť. Ďakujeme všetkým, ktorí sa s nami 
podelili o skúsenosti s týmto vzácnym darom.

STOPY VIERY V NAŠOM ŽIVOTE
8.    TÉMA
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 TÉMA 9.
nam nielen pre mňa, no  i pre všetkých 
zúčastnených.  V Svätom písme je myš- 
lienka: ...“Nalomenú trsť nedolomí a hasnú-
ci knôtik nedohasí...“ / Iz 42,3/. Myslím, že 
Pán vie koľko unesieme skúšok a pokiaľ 
v neho veríme pomôže nám cez ne prejsť 
a pochopiť, že aj tá najnepochopiteľnejšia, 
niekedy aj až krutá realita,  mala skutočne 
svoj význam v Jeho úžasnom pláne.

Peter Podhradský

Veselý kresťan 
dokáže viac
Čo v nás mladých zanechá stopu? 

Sme veľmi ovplyvniteľní, hlavne priateľmi, 
no nie každý je pre nás dobrým vzorom. 
Každá chvíľa, každý okamih, môže zmeniť 
náš život, zanechať v nás stopu. Aj v mo-
jom živote plnia dôležitú úlohu priatelia. 
Najväčšiu ryhu do môjho srdca vyrylo naše 
stretko, naša OÁZA. Rozhovory o viere, 
Ježišovi, spoločné modlitby, hry, zábava to 
všetko ma mení. Stále sa snažím praco-
vať na svojom vzťahu s Bohom a veľmi mi 
pomôže, keď sa mám s kým o tom všet-
kom porozprávať. Viera je najdôležitejšou 
hodnotou môjho života. Myslím, že každý 
náš čin, srdečný úsmev, priateľský pohľad 
môže skrášliť deň iného človeka a tak 
v ňom zanechať stopu. Pretože veselý 
kresťan dokáže viac ako smutný.

                             Táňa Mitašíková

Neviem, 
kde som zase bola?!
Bol čas adventu, tak aj ja som sa snaži-

la prežívať tento čas v mene nášho Pána 
Ježiša Krista a očakávala som Jeho príchod 
tak, ako sa patrí na kresťana. Hlavne v tom, 
že Božie kráľovstvo je ozaj v každom z 
nás, a tak máme pristupovať ku všetkým 
ľuďom a prijímať ich v Jeho mene. Spokoj-
ná s takýmto postojom som dala variť vodu 
na čaj. Zazvonil zvonček, išla som otvoriť. 
Prišli moji rodičia aj s mojím sedemročným 
synovcom. Ale ja som namiesto privítania 
bežala zaliať čaj. Odrazu prišiel ku mne 
synovec a povedal mi: „Maja, ahoj, aj ja 
som prišiel, daj mi pusu a objím ma!“ V ten 
moment by som sa bola najradšej prepadla 
pod zem. Tá bolesť v srdci, ktorá prišla, sa 
nedá opísať. Zase som prespala ten krásny 
záblesk, že Pán Ježiš je tu stále medzi 
nami, že okrem Eucharistie sa nám ponú-
ka aj v mystickom tele našich najbližších. 
Len ja som zase neviem kde bola... Pane 
Ježišu, odprosujem Ťa za túto moju slepo-
tu. Ľúbim Ťa, Ježišu, ty si víťaz!

Mária Pokusová 

Mám priateľa, 
ktorý uvidel Boha
Rád by som  pár slovami upriamil po-

zornosť na človeka, ktorého som spoznal  
a stal sa mojím priateľom. Celkom príjemný 
a komunikatívny muž ma vždy prekvapoval 

vyrovnanosťou, úctou k manželke a deťom, 
o ktorú ja stále zápasím. Žiadny zoženštelý 
cukrík a precitlivená duša. Muž činu a slo-
va. Rozhodný muž, ktorý vedel kam smeru-
je on i jeho rodina. To je charakter, pokora, 
schopnosť sa ovládať a pokojný hlas, akým 
reaguje. Hovoril som si, že to má v génoch. 
Mal som možnosť stráviť s ním viac času 
i osamote i na spoločných stretnutiach s ro-
dinami. To nie je normálne, hovoril som si. 
Veď každý musí zápasiť, aj sa pohádať, či 
pokričať po deťoch. Nehádal sa, ale dis-
kutoval, nekričal, ale usmerňoval. Priznám 
sa, že vo vnútri som túžil byť často, ako on. 
Normálny chlap a zároveň ovládajúci sa 
v reči a konaní. Veľmi rýchlo som pocho-
pil, že má prameň. Živého Boha. Zažil som 
s ním i jeho rodinou veľa úžasných vecí, 
ktoré mi pomohli pochopiť kam sa dá zá-
jsť,, keď sa chce. Jedna udalosť sa mi však 
vryla do pamäti veľmi hlboko. Môj priateľ 
vážne ochorel a pomerne rýchlo nás opus-
til. Mali sme smútok aj bolesť a kde tu u nie-
koho sa možno objavilo aj akési zúfalstvo 
a možno aj beznádej. Dal som si otázku, 
čo človeka bolí pri rozlúčkach a zvlášť smr-

ti našich blízkych. Bolí láska,  ktorú máme 
k milovanému človekovi, a s ktorým už 
nemáme takú blízkosť, ako sme boli zvyk-
nutí. Môžeme vôbec povedať , že láska 
nemá zmysel, lebo bolí? Môžeme povedať, 
že utrpenie nemá zmysel, lebo bolí?

Počas posledných štyroch mesiacov 
svojho života Janko prešiel náročným ob-
dobím, tak fyzickým, ako psychickým. Dos-
tal som dar, že som mohlo časť tohto času 
prežiť spolu s ním. Zažil som niečo, čo ma 
veľmi zasiahlo, a  je pre môj život zlomové .

Janko  ochorel a podrobil sa náročnej 
operácii, po ktorej bol plný nádeje na 
zotavenie a uzdravenie. Bol celkom poko-
jný a vyrovnaný. Postupne sa však jeho 
stav zhoršoval, prestal chodiť a mal bolesti. 
Nádej na zlepšenie mal však neustále. Jed-
ného dňa si  z úst lekára musel vypočuť, že 
jeho ochorenie je vážne. Musel sa vyrovnať 
s tým, že má vážnu chorobu, slovo, ktorého 
sa dosť bojíme – rakovina. 

Ján nenadáva, nesťažuje sa prečo on, 
nekričí, neobviňuje lekárov ani okolie. Mož-
no je vám známe, že človek, ktorý zomiera, 
prejde rôznymi fázami, cez vzburu, zatrp-
knutie, beznádej až do vyrovnania.  Ján, 
akosi preskočil fázy rovno k prijatiu. Pozor, 

ale  nevzdal sa, bojoval a neustále pracoval 
na tom, aby sa veci zlepšili.

 Veľakrát považujeme takýto stav človeka 
za beznádejný, tragický , stratený, smutný, 
nezmyselný. Ja som však pri ňom objavoval 
poklady. Život je o vzťahoch. Objavil som, 
že on začal akoby žiť vyššiu formu života 
a vzťahov so svojou manželkou, deťmi, 
priateľmi a v neposlednom rade s Bohom, 
ktorého pravidelne prijímal v eucharistii. 
Vytvoril veľmi silný trojuholník medzi nami, 
Bohom a ním počas štyroch mesiacov. 
Jeho stav sa postupne zhoršoval, ale Ján 
bol čoraz zrelší a zrelší človek. Ukázal, že 
láska bolí a má zmysel, že utrpenie nie je 
tragické, pretože žil v nádeji vzkrieseného 
Krista a to čo sa nám zdalo navonok 
tragické a bezútešné tam náš Ján vytvo-
ril silnú atmosféru milosti, lásky a jasnej 
nádeje na večný život. Bolo to zvláštne , 
nadobudol som presvedčenie, že zo dňa 
na deň žil plnší a hodnotnejší život napriek 
tomu, že jeho stav sa zhoršoval. Pozoru-
júc jeho prechod k Stvoriteľovi som jasne 
pochopil, že to stojí za to, odovzdať život 
Kristovi. Videl som veľmi jasne, že Ján si 
so sebou nič nezobral, iba vzťahy s rodi-
nou priateľmi a Bohom a do nich investoval 
najviac. Viete bol som presvedčený, že 
mu pomáham v ťažkej situácii, ale časom 
som pochopil a prijal, že pomáha on mne... 
svojím svedectvom života v životnej kríze 
počas choroby, s manželkou, deťmi, pri-
ateľmi a Bohom. V tomto svetle považujem 
rozlúčku s ním za dočasnú. A som si istý, 
že sám Ján by nás vyzval i dnes, aby sme 
odovzdali život Ježišovi, iba v ňom je táto 
nádej živá a reálna. Boh je živý a reálny 
a Ján ho teraz vidí. Táto nádej živí  jeho 
manželku i deti,veľa priateľov i mňa. Ján mi 
ukázal ako sa žije skutočný život.

Štefan Francisty
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RODINNÝ TABOR V prvý augustový týždeň ožila škola v prírode v Tatranskej Lesnej 
veselým džavotom detí a dospelých z Kresťanského letného tábora 
z našej farnosti Rozkvet. Uprostred krásnej tatranskej prírody si mohli 
rodiny oddýchnuť a načerpať sily do pracovných aj školských dní. 
O pestrý program bolo ako vždy dobre postarané. Voľný čas vypĺňala 
športová olympiáda, rodinná súťaž vo vedomostnej aj športovej zdatnosti, 
pingpongový turnaj, turistické výlety do okolia. Spestrením bola aj tanečná 
škola s rýchlokurzom tanca, do ktorého sa zapojili všetci od najmenších 
po najstarších. Nechýbala ani opekačka pod hviezdnatým nebom, večer 
s diskusiou o riešení rodinných kríz a každodenná svätá omša dolievala 
síl aj radosti do sŕdc všetkých zúčastnených. Týždeň ubehol ako voda 
a veľká 103 členná rodina táborníkov sa rozlúčila so slovami: „ Bolo tu 
super a rok zase dovidenia.“  Veľké poďakovanie patrí rodine Ivanovej, 
ktorá všetko organizačne zabezpečovala a tiež všetkým rodinám, ktoré 
sa podieľali na príprave spoločného programu, muzikantom, všetkým eR-
károm a samozrejme nášmu duchovnému otcovi Wieslavovi, ktorý mal 
vždy slovo povzbudenia a úsmev pre každého účastníka  tábora. 

Vďaka Bohu za tento požehnaný čas.                             Jana Hasprová
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♥ Ahoooj Kvetúšik, 
Vidím, že na Rozkvete si si už celkom 
zvykol. 

☺Rozálka, kde by mi bolo lepšie! Veď tu 
sa stále niečo deje. 

♥ Máš pravdu, Kvetko, aj tento hodový 
týždeň bol nádherný. Chceli sme si uctiť 
sv. Helenu, patrónku našej kaplnky. 
Zúčastnili sme sa na svätých omšiach, 
korunke Božieho milosrdenstva, 
krížovej ceste Rozkvetom.

☺Mali sme aj nočnú adoráciu, futbal, 
pantomímu, hry…

♥ Kvetúšik, a na záver tohto sviatočného 
týždňa mám ešte aj ja niečo pre Teba.

☺Čo to je, Rozálka, hovor, rýchlo…

♥ Chcem ti darovať tento náramok. Nie 
je obyčajný,  rozpráva o niekom, kto nás 
tak veľmi miloval, že bol ochotný dať 
svoj život za nás. Je to príbeh o Ježišovi 
– najkrajší príbeh,  aký bol kedy 
vyrozprávaný. Tento náramok ťa vovedie 
do tohto príbehu. Raz, keď sa ho naučíš, 
budeš ho môcť vyrozprávať iným. Daj si 
ho na ruku a pozorne počúvaj:

Bola raz … Hviezda z východu (hviezda)
Ktorá viedla troch Mudrcov (tri zrnká)
K dieťaťu, ktorému priniesli dary 
(postriebrené zrnko)
Keď chlapček vyrástol, stal sa tesárom 
(drevené zrnko)
A rybárom ľudí aj duší (rybka)
Mal 12 učeníkov (12 zrniek)

A hlásal pravdu (biele zrnko)
Ale jedného dňa temnota ľudského 
hriechu (čierne zrnko)
Pribila Ho na kríž (kríž)
On prelial svoju krv (červené zrnko)
Aby nás očistil (priezračné zrnko)
Teraz je v Nebi (bledomodré zrnko)
A sedí po pravici Otca í Ducha Svätého 
(tri rovnaké zrnká a holubica)
A toto všetko urobil z lásky ku každému 
jednému z nás. (srdce)

Hory, ticho, samota, žiadne 
obchody, žiadne davy ľudí. Len 
Božia Matka, jej socha, bazilika, 
jednoduchý dom pre pútnikov, 

dušu objíma kontemplatívna modlit 
ba. La Salette je miesto vnútornej 

samoty a premeny. Unavenej 
a vyčerpanej duše i dodáva 

znova odvahu, ľahkosť... Milosť 
je tak veľmi účinná, že by sa dalo 
povedať, že všetko sa odohráva 

bez nejakej námahy. Toto je presne 
ten neustály zázrak z La Salette.

DETSKÉ A MLÁDEŽNÍCKE OKIENKO  11.

Fantázia detí nepozná hranice
Koncom januára sme zavítali na návštevu  krúžku Tvorivé dielne v CCVČ, ktorý vedie Feri 

Kavecký. Navštevuje ho približne 6 de   vo veku 7-8 rokov. Stretávajú sa jedenkrát týždenne 
a strávia spolu 2 hodiny. Počas našej návštevy de   vyrábali ozdoby do kve  náčov a na záclony. 
Boli veľmi krea  vne. Vyfarbovali si makety z tvrdého papiera, ktoré potom nalepili na špajdľu 
alebo š  pec. Vyrobené ozdoby si mohli zobrať domov alebo vystaviť na nástenku. Okrem 
práce ich samozrejme čaká aj oddych. Hrajú sa, smejú... Do hier sa zapája aj Feri, ktorého majú 
veľmi radi. Paradoxne ho k práci priviedla náhoda. Raz ho pozvali na chatu, kde sa mal starať 
o de   a odvtedy ubehlo už 5 rokov a de   sú jeho „srdcovkou“. Síce potrebuje veľa trpezlivos  , 
no táto práca ho baví a napĺňa. Na záver nás de   milo prekvapili svojimi výtvormi, ktoré nám 
darovali na pamiatku. No odniesli sme si od  aľ hlavne dobrú náladu a príjemný pocit v duši. 
O krea  vite de   sa môžete presvedčiť už od septembra.  

Táňa Mitašíková
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KVAPKA  DOBROTY
Ako všetkým poďakovať, ako všetkých umiestniť do tohto malého 
priestoru v našom časopise? Ako poďakovať za všetky modlitby, 
fi nančnú pomoc, ochotné ruky, za voľný čas, ktorý ste darovali – kaplnke, 
stavbe, príprave slávností na počesť svätej Heleny... Je to naozaj ťažké. 
Ale Pán má už všetkých zapísaných a každého pozná po mene. Nech 
Vám to stonásobne oplatí.

Vitamín H - HUMOR

SVÄTÉ OMŠE V NAŠEJ FARNOSTI 

Pondelok – sobota:  ráno    6.45 hod.
                               večer  18.00 hod.
Štvrtok – detská                17.00 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

DUCHOVNÁ SLUŽBA V NEMOCNICI: 
0905/ 26 29 21

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

Pred nebeskou bránou stoja dva rady 
mužov. V jednom z nich sú muži, čo boli celý 
život pod papučou, v druhom tí, ktorí neboli. 
Rad “podpapučových mužov” je nekonečne 
dlhý, v tom druhom stojí len jediný chlapík. 
Príde sv. Peter a pýta sa:
- Ako je to možné, že ten druhý rad je taký 
dlhý a ty tu stojíš sám? Prečo vlastne stojíš 
v tomto rade?
A chlapík na to:
- Čo ja viem, žena ma sem postavila.

Páter Wieslav sa rozčuľuje: 
Kostol prázdny, nikde nikoho, ani organista 
neprišiel. 
Kto dnes bude hrať? 
Kostolník odpovedá: 
Slovensko - Fínsko!

Farník prosil kňaza cez telefón, aby 
navštívil a vyspovedal jeho mamu, ktorú 
hospitalizovali v nemocnici. Kňaz si starú 
paniu pamätal, nemocnica bola po ceste, 
a tak si povedal, že tam rovno zájde. 
Prechádzajúc cez oddelenie, zbadal starkú 
sedieť pri tv. Podišiel k nej, no keď si 
uvedomil, že ho už dlhšie nevidela, rozhodol 
sa najskôr opatrne spýtať: „Pani, viete, kto 
som?“ Starenka sa naňho zadívala, potom 
pokrútila hlavou a s úsmevom odpovedala: 
„Neviem, môj drahý, naozaj neviem! No nič 
si z toho nerobte, problémy s Alzheimerom 
tu majú mnohí. Choďte a spýtajte sa 
sestričky, ona vám určite povie, kto ste!“

 
 

Púť do Santiaga 
de Compostella
Putovanie do Compostelly – to je 

Božia pomoc, starostlivosť a prítomnosť, 
spoločenstvo, vzťahy, modlitba, radosť, 
krása, obeta, bolesť, námaha, jednoduchosť, 
pestrosť, život…. Toto všetko a ešte omnoho 
viac som mohla zažiť v auguste minulého 
roka, keď som s 11 spolupútnikmi putovala do 
španielskeho mesta Santiago de Compostella. 
Naše dni putovania mali svoju pravidelnosť – 
začínali sme spoločnými rannými chválami 
o 6:30 a po nich hor sa zdolať kilometre, 
ktoré nás v ten deň čakali. Hneď počas 
prvého kilometra, často ešte za tmy, pokiaľ 
sme všetci spolu putovali, sme sa spoločne 
pomodlili ruženec. Okrem vlastných úmyslov 
sme každý deň tiež mali jeden spoločný.

Počas púte som si mohla uvedomiť 
mnoho vecí, hlavne dôležitosť spoločenstva. 
Komunikácia s druhými nie je mojou silnou 
stránkou, a tu som zrazu 15 dní mala stráviť 
v neustálom kontakte s inými.Tiež som sa 
učila pokore. Prvú púť som zvládla dobre, 
počas turistických výstupov na Slovensku 
som nemávala problémy, ktoré sa ale teraz u 
každého prejavili, i u mňa. A bolo potrebné ich 
prijať a s nimi kráčať, čo bolo náročné. Tiež 
učiť sa prijímať pomoc od druhých. Zažívala 
som svoju ľudskú slabosť, ale zároveň aj 
veľkú Božiu i ľudskú pomoc. Sám človek veľa 
nedokáže, ale keď ho druhí ľudia povzbudia,, 
ide to ľahšie. 

Celý náš život je ako táto púť. Niekedy 
ľahší, inokedy náročnejší,, niekedy s veľkými 
námahami a bolesťami.  Ale vždy kráčame 
vpred - smerom k Pánovi - do večnosti. 

Ivana Gabrišová

Viera je jasno, ktoré 
prichádza od Boha.

Bl. Ján XXIII.

0911 168 665
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