
HELENSKÝ

Milí èitatelia,
zo záplavy vianoèných vinšov vyberám pre vás jeden, ktorý ma oslovil 
najviac:
“Aby som nikoho neurazil, neželám ¾uïom, ale postavièkám z 
Betlehemu: Želám volom, aby neryèali z plného hrdla na všetkých 
okolo seba, oslom, aby neboli tvrdohlaví a tupí, oveèkám, aby nešli 
slepo za prvým lepším pastierom, pastierom, aby si nemysleli, že tie 
oveèky sú také hlúpe, ako vyzerajú, anjelom, aby menej lietali a viac 
chodili po zemi medzi ¾uïmi, krá¾om, aby nezostali nahí len s korunou 
na hlave a Svätej rodine, aby našla teplé miesto v srdciach ¾udí.“

K vinšu sa s úprimným srdcom  pripája aj váš Helenský maják               
a želá radostné a požehnané Vianoce!

3/2016   23.12. 2016

Na Bohu sa mi páči to, že svoju 
štedrosť neprejavuje iba 

na Vianoce.
Pavel Kosorin



2.    ZO ŽIVOTA FARNOSTI

ROK 2017  
KURZY 
PRE SNÚBENCOV
3.2.  - 5. 2. Pastoračné centrum 
                  Pov. Bystrica
10.3.-12.3. Nimnica
21.4.-23.4. Nimnica
5.05.-7.05. Nimnica 
16.6.-18.6. Nimnica 
Kde: www.saletinirozkvet.webnode.sk  

(sviatosti)

RORÁTNE 
SVÄTÉ OMŠE
Boli dôkazom toho, že ani my mladí sme 
nezaháľali v príprave našich dušičiek na 
najkrajšie sviatky roka. A vôbec to nebolo 
jednoduché. Vstať dobrovoľne v sobotu 
skoro ráno, aby sme stihli omšu o 5.45. 
Za svetla horiacich sviečok, nám vždy 
odslúžil omšu páter Stanko. Potom sme sa 
presunuli do cirkevného centra, kde sme 
sa pomodlili ranné chvály. A nasledovali 
výborné raňajky, ktoré  vždy pripravila 
dvojica mladých. Naše srdcia sú aj vďaka 
tohtoročným rorátom pripravené a Ježiško 
sa môže narodiť. 

 (za spoločenstvo Oáza 
- Kika Kristína Bieliková)

TVORIVÉ DIELNE
11. decembra sa v našej farnosti, v Cirkevnom centre voľného času, uskutočnili 
Vianočné tvorivé dielne. Nechýbala vianočná hudba, pečenie oplátok, občerstvenie 
a samozrejme my, mladí. S deťmi sme zdobili medovníčky, vytvárali rôzne milučké 
maličkosti, ako origami záložky, krabičky, 3D pozdravy či vianočný stromček zo 
šišky... O tom, že sa akcia vydarila, svedčili hlavne rozžiarené detské očká. 

Zamyslenie
Božie milosrdenstvo  je proti mentalite 

XXI. storočia. Svet nás presviedča, že 
sami sa môžeme spasiť, že nie je hriech, 
že sa spasíme na vlastnú päsť. Preto 
sestra Faustína je darom neba pre naše 
ťažké časy.

Spoliehajúc sa na seba, nepribližujeme 
sa k P. Bohu.. Viera je milosť. Nedokážeme 
sa sami spasiť. Ak zavrhneme vedomie 
vlastnej hriešnosti, vtedy nás pýcha 
vzdiali od Boha. Stratíme s Ním kontakt. 
Neznámemu je náročné dôverovať. 
Podmienkou prijatia Milosrdenstva je 
dôvera. Istotu kresťanstva môžeme 
vyjadriť troma vetami: „Ježišu, dôverujem 
Ti“. Tieto tri slová tvoria podstatu viery, 
ktorá je opretá o vzťah s Bohom. V  
ozajstnom a dobrom vzťahu je dôležitá  
dôvera.

 Keď sa otvárame pre druhého človeka, 
môžeme byť zranení. Len vo vzťahu s 
Bohom sme bezpeční. Veľmi náročné je 
otvoriť sa voči Niekomu, koho nevidíme 
a nepočujeme, koho nie je možné sa 

dotknúť. Preto sa Boh po zmŕtvychvstaní 
zjavil nie všetkým ľuďom, ale len apoštolom 
a učeníkom, aby sme sa mohli k Nemu 
priblížiť skrze  vieru, a nie prostredníctvom 
vedomosti. Je možné vedieť všetko o  
učení Cirkvi. Je možné každý dňa sa postiť. 
Je možné sa modliť šesť hodín a pritom 
nemusíme byť učeníkom a priateľom 
Ježiša. Skutočne veriaci človek vidí svoju 
hriešnosť a bezmocnosť. Podmienkou 
obrátenia je uznanie vlastnej bezmocnosti, 
hriešnosti. Len človek, ktorý si uvedomuje 
túto pravdu je pripravený otvoriť sa pre 
Milosrdenstvo. Božie milosrdenstvo je 
nekonečné a ľudský rozum nie je schopný 
Ho obsiahnuť. Keď sa zveríme s dôverou 
milujúcemu Otcovi, vtedy budeme 
schopní milovať svojho blížneho ako seba 
samého. Milovať môžeme iba vtedy, keď 
konáme dobro. Preto nás sestra Faustína 
vyzýva k skutkom milosrdenstva. Takým 
spôsobom sa overuje viera. Nie je dobré 
seba klamať. Ak neslúžime druhému, nie 
je v nás viera. Hoci by sme každú nedeľu 
chodili do kostola.

Prameň milosrdenstva bol otvorený 
dokorán kopijou na kríži pre všetkých 

ľudí – nikto nie je vylúčený. Napriek 
tomu, že sa už skončil rok milosrdenstva, 
prajeme všetkým čitateľom nášho 
farského časopisu, aby články o ovocí  
roku milosrdenstva všetkých povzbudili 
a aby vás  často viedli k prameňu 
milosrdenstva.

  Sv. Otec František povedal: „ Narodil sa 
Kristus Pán... . Je to deň milosrdenstva, 
v ktorom Boh Otec zjavil ľudstvu 
nesmiernu nehu. Deň pokoja, v ktorom 
je možné sa stretnúť, porozprávať 
sa  a predovšetkým sa udobriť. Deň 
radosti pre maličkých a ponížených a 
pre všetok ľud“.  Láska Boha prenikla 
skrehnutý svet. Prví sa naňho prichádzajú 
pozrieť jednoduchí pastieri. Nasledujme 
ich v láske, v skromnosti. Oni našli Boha a 
On navždy prenikol ich srdcia. Ohlasovali 
Ho svojím životom. 

Prajeme Vám, aby sme sa nebáli 
vyjsť ako prví v ústrety našim bratom. 
Zabudnime na všetko zlo, čo sa 
prihodilo. Nech Panna Mária sprevádza 
naše kroky, aby sme nestratili odvahu 
bojovať zbraňami lásky a odpustenia.     

       Pátri Saletíni



    TÉMA    3.

NAJKRAJŠÍ DARČEK
Rok milosrdenstva plynul akosi rýchlo. 

Udalosti sa hnali zrýchleným tempom 
a pracovné povinnosti mi prerástli cez 
hlavu. Blížil sa advent a nič sa nezmenilo. 
Vnímala som  to len akosi  okrajovo, stále 
som sa snažila niečo stíhať, dokončovať. 
Ani tá jedna vec, v ktorú som dúfala, že sa 
v milosrdnom roku vyrieši,  sa nevyriešila. 
Dvanásť rokov som sa modlila za príbuznú 
Zuzku. Niesla si dlhodobo bremeno ťažkého 
hriechu a snažila sa ho zatlačiť tak hlboko 
ako sa len dalo a riešiť svoje problémy 
všemožnými spôsobmi. Párkrát sa nám 
v rozhovore podarilo prelomiť bariéru a 
dotknúť sa citlivého miesta.Vždy som jej 
pripomenula, že Boh je milosrdný a jediný 
liek je svätá spoveď. Ale roky ubiehali, 
problémy sa nabaľovali. Rok milosrdenstva 
sa skončil a všetko zostalo tak, ako predtým. 
Potom som sa dozvedela, že Zuzka bola na 
psychiatri. 

Napísala som jej a  ľady sa pohli. 
Rozhodla sa ísť na svätú spoveď. A mňa 
zrazu prenikla ozajstná adventná hlboká 
radosť. Teraz už viem, že tieto Vianoce budú 
krásne a pokojné. Sladký plod Božieho 
milosrdenstva bude tým najdrahším 
darčekom.    Majka

MILOSRDENSTVO
ZNAMENÁ NÁDEJ

Spomínam si, ako som pred viacerými 
rokmi nevedel pochopiť, prečo Cirkev 
vyhlasuje Rok „niečoho“ a nevenoval som 
tomu skoro žiadnu pozornosť. Čas bežal 
a keď som minulý rok zachytil, o aký rok 
pôjde, pomyslel som si, že to bude nuda. 
Prišiel Rok milosrdenstva. Vždy som chápal 
Božie milosrdenstvo nejako vzdialene, 
a bolo pre mňa veľmi nepochopiteľné. 
Rok milosrdenstva mi priniesol svetlo do 
tejto témy a dnes viem, že bez Božieho 
milosrdenstva, bez Božích milostí, bez 
Božej nezištnej lásky k nám hriešnikom 
by sme tu asi ani neboli. A  nádej na 
spásu našej duše by bola veľmi mizivá. 

Okrem iných impulzov od Boha som zažil 
v tento rok udalosť, pri ktorej by som bez 
dôvery v Božie milosrdenstvo asi nemal 
nádej. Zomrel mi otec, ktorého vzťah k 
Bohu bol navonok neidentifikovateľný. A 
teraz, keď sa modlím za jeho dušu, veľmi 
sa spolieham na Božie milosrdenstvo. 
Okolnosti jeho odchodu do večnosti boli 
smerujúce na Božie milosrdenstvo, pretože 
zomrel v Roku milosrdenstva, v meste, kde 
sa nachádza Brána milosrdenstva, niekoľko 
týždňov potom, ako som „konečne“ prešiel 
Bránou milosrdenstva. Presne v tom istom 
meste, ... . Môže to byť náhoda, ale Boh 
vie o každom vypadnutom vlase na mojej 
hlave... Okrem toho, že mi dal Boh milosť 
dôstojne pochovať môjho otca, pocítil som 
prvé svieže ovocie Božieho milosrdenstva. 
A tým je pre mňa nádej.                     Juraj

DOBROČINNÝ 
BAZÁR ZAHRIAL

V druhú adventnú nedeľu  4.decembra sa 
uskutočnil v CCVČ na Rozkvete prvý ročník 
pomoci blížnym “Dobročinný bazár” Warm 
up bazár, ktorý zorganizovali členky Farskej 
Charity - Rozkvet s láskavou pomocou 
spoločenstva mladých - Oáza. 

Práve “Warm up” alebo “Zohrej sa” bolo 
ústredným heslom bazáru. Ľudia mali 
možnosť zohriať sa viacerými spôsobmi. 
Či už nezištným darovaním oblečenia, 

kabeliek, doplnkov, hračiek, kníh, domácich 
spotrebičov alebo ich zakúpením. Suma z 
predaja týchto vecí putovala do charitnej 
pokladničky.

Keďže nedeľa je deň Pána a jednou 
z možností je aj vychutnávanie plodov 
Zeme a práce ľudských rúk, organizátori 
bazáru sa rozhodli umožniť to práve na 
dobročinnej akcii. Ľudia sa mohli ponúknuť 
profesionálne pripravenou výberovou 
kávou, čerstvým zázvorovým čajom, 
ovocným punčom, minerálkou, koláčikmi, 
domácimi zeleninovými pomazánkami a 
rôznymi pochúťkami, ktoré Božia Dobrota 
cez ľudí na bazáre zhromaždila. Toto bola 
ďalšia z možností, ako sa zohriať. 

 Mohli ste tu nájsť snáď všetky generácie, 
od bábätiek po seniorov. Prítomní si vyberali 
z rozličného “tovaru” alebo si pochutnávali 
na dobrotách. Príjemnú hrejivú atmosféru 
umocňovala aj ručne vyrobená výzdoba a 
nežné tóny kolied. Ale boli ste to hlavne vy, 
milí účastníci bazáru, ktorí ste sa postarali 
o úžasnú atmosféru, pocit spolupatričnosti 
a podali pomocnú ruku núdznym. 

Farská charita zo srdca ďakuje 
všetkým dobrodincom, ktorí sa zúčastnili 
Dobročinného bazáru darovaním alebo 
kúpou prinesených vecí. Pán Boh zaplať!  

 Dovoľujeme si pripomenúť, že naďalej 
trvá náš dlhodobý charitný projekt Pomôžme 
si navzájom. Svoju ponuku alebo dopyt na 
veci do domácnosti /nie oblečenie/ môžete, 
napísanú na papieri spolu s kontaktom, 
naďalej hádzať do červenej krabičky v 
kostole sv. Heleny na Rozkvete. 

                           FARSKÁ CHARITA PB

OVOCIE ROKU MILOSRDENSTVA



4.    FARSKÉ BUDOVY
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JANUÁR – MAREC 2016 
■ Od 7.1 firma Stavea pokračovala v prá-
cach na zadebnení strechy kostola.
■ Firma. Zúbek zrealizovala tepelné izolá-
cie, poistné difúzne fólie, poistnú izoláciu 
Bauder pod Al plech strechy S03, začiatok 
montáže S02
■ Firma Techklima dodala a osadila strešné 
ventilátory, pre odvod vzduchu z priestoru 
kostola a pod svetlíkom
■ Firma Fair dodala hliníkové prvky svetlíka 
vrátane izolácie a utesnenia detailov.
■ Firma Strechfit p. Brigant zrealizovala 
oplechovanie strechy S03 a lemu svetlíka 
falcovaným Al plechom PREFA, hr. 0,7 mm, 
vrátane ukončovacích detailov okolo svetlí-
ka a v napojení na S02 (fóliová strecha)
■ Firma Elektromont- p. Robota realizovala 
rozvody E.I. v objekte Fary

APRÍL – JÚN 2016
■ Firma Zúbek pokračovala v prácach na 
montáži strešnej konštrukcie S02-2x Noba-
sil + PE fólia, vrátane detailov a ukončení 
na Atike
■ Firma Milan Ďurček zrealizoval rozvody 
ZTI v objekte Fara; 
■ Firma Elektromont- p. Robota realizovala 
rozvody E.I. v objekte Fary

■ Firma Adamčík realizovala rozvody chla-
denia ako prípravu pre možné chladenie 
priestorov Fary
■ Firma Texum zrealizovala omietky v 
priestoroch Fary, p. Závadský dodal a na-
montoval zábradlie schodiska
■ Firma Tenergo nastúpila 17.5. na reali-
záciu prípojok kanalizácie a prípojku vody. 
Práce boli realizované spoločne s pomocou 

brigádnikov a riadené vedením stavby; 
■ Firma Fair dodala chybné sklené prvky 
svetlíka a dokončila montáž vr. detailov; 
svetlík pri skúške vodou pretekal, opravu 
vykonali klampiari 29.6.2016 – svetlík je v 
poriadku.
■ Brigádne sa pokračovalo v obmurovkách 
ZTI, estetickej úprave svetlíka kostola zo 
strany interiéru; 

JÚL – SEPTEMBER 2016
■ 11.7. začala Firma M. Ďurčeka realizovať 
rozvody podlahového ÚK Fara, pokládku 
EPS urobili naši brigádnici; práce boli 
dokončené 22.7.
■ Firma. Tenergo skončila práce na prípoj-
kách 8.7., niektoré dokončovacie práce 
a terénne úpravy boli vykonané stavbou 
za pomoci brigádnikov; do výkopov boli 
osadené chráničky s dátovými káblami 
poskytovateľov internetových služieb (ST, 
Pegonet, Kates)
■ Firma Elektromont- p. Robota pokračovala 
v realizácii  rozvodov E.I. v objekte Fary
■ Firma Juro z Bánoviec nastúpila 25.7. 
na realizáciu poterov podláh, materiál si 
zabezpečila stavba
■ Firma Tenergo nastúpila 26.7. na reali-
záciu Prípojky tepla pre stavbu, investor 
– GGE, vr. KOST; práce ukončené 26.8.
■ P. Janoška nastúpil 8.8. na montáž SDK, 
materiál dodávalo Sadro
■ od 16.8. sa začala montáž výmenníkovej 
stanice s napojením rozvodov ÚK na regis-
ter a prepojenia s KOST
■ 22.8. nastúpil p.Pavol Ivan na realizáciu 
obkladov kúpeľní, Firma Techklima dodala 
a osadila stropné ventilátory do kúpeľní a 
potrubné ventilátory do technických priesto-
rov a sociálok
■ Firma Pyroservis zrealizovala požiarne 
prestupy vo Fare do 22.9.
■ Stavba za pomoci brigádnikov zrealizo-
vala násypy a terénne úpravy po Prípojkách 
na verejných priestoroch i pred vstupom do 
Fary

OKTÓBER- DECEMBER 2016
■ Pokračovali práce na SDK stropoch, 
obkladoch kúpeľní, rozvodoch EI zreali-
zované zateplenie obvodovej konštrukcie 
pred začiatkom vykurovania
■ 17.11. nástup obkladačov na realizáciu 
obkladov 1.NP a 1.PP
■ Firma Domanický vykonala nástrek ma-
lieb fary.
■ Firma Zúbek zrealizovala olemovanie 
prestupov a komínov Fary PVC fóliou
■ Z väčšej časti boli dokončené zariaďovacie 
predmety – dodával a realizoval p. Ďurček
■ 24.11. bolo za účasti Firmy. Tenergo a p. 

Ďurčeka spustené podlahové ÚK, nábeh 
ÚK vykonala stavba v dňoch 24.11.-30.11.
■ Bolo vyťažených 27 m3 dreva – červený 
smrek, porez dreva na fasádu . Svojpo-
mocne bolo vykonané zateplenie spoločnej 
steny Fary a Kostola EPS 150, príprava pre 
exteriérové žalúzie, izolovanie potrubí ZTI 
a ÚK v 1. PP, oprava trhlín omietky, tem-
perovanie stavby, izolácia VZT šachiet a 
stropu nad vstupom; brigádnický bola uro-
bená plávajúca podlaha. Firma A. Valášek 
z Pružiny zrealizovala dvere.
 Chcem vyjadriť veľkú vďaku všetkým 
dobrodincom, ktorí nám pomáhali pri 
realizácii pastoračných budov. Ďakujem 
jednotlivcom, ktorí prispievali na toto 
dielo. Ďakujem riaditeľom firiem, ktorí 
nám pomohli finančne a s materiá-
lom. Ďakujem všetkým, ktorí osobne 
prichádzali na stavbu a ponúkli svoj čas 
a svoje schopnosti. Ďakujem farnostiam, 
ktoré nás prijali a prispeli na naše dielo. 
Všetkých chcem uistiť, že sa pravidelne 
modlime  a každý týždeň je slúžená sv. 
omša za všetkých našich dobrodincov .

 V roku 2017 plánujeme skolaudovať a 
sprevádzkovať farskú budovu (mesiac 
február). Následne chceme celé naše úsilie 
upriamiť na dokončenie kostola. Tento rok  
chceme uzavrieť kostol (okná a dvere). 
Okrem toho chceme zrealizovať elektriku, 
vnútorné omietky a podlahové kúrenie. 
  Všetci, ktorí majú záujem o poskytnutie 
akejkoľvek pomoci, môžu prísť na síd-
lisko Rozkvet, do kaplnky sv. Heleny ale-
bo už do novej farskej budovy. Tam nás 
určite nájdu alebo ma môžu kontaktovať 
na čísle 0918 064 029 a mailovej adrese 
misionari@stonline.sk. 

Páter Wieslaw
Ak by ste chceli prispieť priamo na účet 
farských stavieb, zverejňujeme jeho číslo: 

Čo sme tento rok urobil i  na pastoračných budovách 





































































        
       
    

     

     
    
   
 
      
      

     
     
     

    
     
     
    
      
    
   

     
       

     
     
    
    
    
   
   


       

    



        
     
     
    











 





































































        
       
    

     

     
    
   
 
      
      

     
     
     

    
     
     
    
      
    
   

     
       

     
     
    
    
    
   
   


       

    



        
     
     
    











 





































































        
       
    

     

     
    
   
 
      
      

     
     
     

    
     
     
    
      
    
   

     
       

     
     
    
    
    
   
   


       

    



        
     
     
    












