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HELENSKÝ Vška milosť prúdi 
na nás cez modlitbu                        

sv. Faustína Kowalska
1/2017  16.4.2017

Zamyslenie
Sv. Ján Vianey povedal:“ Každá nábožná 

prax je dobrá, ale nie je nič hodnotnejšie 
než modlitba za obrátenie hriešnikov“.

V La Salette sa Panna Mária ihneď po 
slovách „ak sa obrátia, kamene a skaly sa 
premenia na kopy zrna a zemiaky sa samé 
zasadia“, pýta na modlitbu. Vo Fatime 
Panna Mária prosí deti: „ Modlite sa každý 
deň ruženec, aby ste vyprosili svetu mier a 
koniec vojny“.

Všade, kdekoľvek sa Panna Mária zjavila, 
nás vždy učí modlitbu, ktorá je životom viery. 
Kardinál J. Ratzinger povedal, že viera bez 
modlitby sa stráca a modlitba bez viery je 
slepá. Mária je  pre nás sprievodcom na 
ceste modlitby. Jej cesta viery je „dlhšia“ . 
Panna Mária má svoju skúsenosť modlitby, 
napríklad pri zvestovaní a stretnutí s 
Alžbetou, na svadbe v Káne, na Kalvárii a vo 
večeradle. Tajomstvo jej modlitby spočíva v 
tom, že rozjímala a zachovávala vo svojom 
srdci všetky slová. Mária vždy bolestne 
prežíva to, že jej deti preklínajú svoj lós a 
nerozoznávajú znaky, ktoré im dáva Boh. Keď 
rezignujú z Eucharistie, na ktorej sa môžu 
naučiť od Krista najdokonalejšej modlitby. 
Oplatí sa pamätať si, že čím viac máme 
práce, čím viac máme možností podnikať, 
tým dôležitejšie sú chvíle rozhovoru s 
Bohom. Niet pochybnosti, že tajomstvo 
svätosti sa otvára  kľúčom modlitby, medzi 
ktorými je modlitba „Otče náš“ a hneď po 
nej „Zdravas Mária“.   Modlitba spôsobuje, 
že sme deťmi Jedného Otca, a mení 
naše srdcia . Chce nám ukázať aj zmysel 
utrpenia a jeho hodnotu. Prináša človeku 
nádej, že  utrpenie sa skončí a budeme 
kraľovať v nebi s Bohom. Podmienkou je 
obrátenie a rozhodnutie nastúpiť na cestu, 
ktorú nám ponúka Zmŕtvychvstalý Kristus, 
jediný Spasiteľ sveta. Mária nás vyzýva k 
obráteniu, k pokániu, ale nie je to jadro jej 
posolstva.

Počas zjavení Panny Márie všetci vizionári 
videli svetlo. Svetlo, do ktorého je ponorená 
má svoj prameň v zmŕtvychvstalom Kristovi. 
Kristus vstal z mŕtvych. Smrťou zničil smrť. 
Urobil to z lásky ku každému človeku. Preto 
je Veľká noc srdcom Cirkvi, je prameňom 
života farnosti, základom, na ktorom je 
postavený dom našej viery.

Drahí čitatelia!  Z radosťou odovzdávame 
do vašich rúk nové číslo nášho farského 
časopisu. Dúfame, že jeho obsah vám 
pomôže lepšie prežiť čas Veľkej noci a Rok 
zasvätený Panne Márii.           Pátri saletíni

Milí čitatelia,
jeden biskup sa pýtal farníka, či číta knihy s náboženským obsahom.
„Nečítam... pretože... nepoznám písmená. Nikdy som sa nenaučil písať ani čítať”, 
- odpovie človek. „Ale v hlave mám TRI PÍSMENÁ:
Jedno čierne, jedno červené a jedno biele.”
„Čo znamená čierne, červené a biele písmeno?“ pýta sa biskup.
„Čierne mi pripomína hriech a peklo, preto sa ho chránim.
Červené Ježišovu krv, preliatu za nás všetkých a preto dúfam v Jeho milosrdenstvo.  
Biele mi pripomína nebo, raj a odmenu, ktorú nám Boh dá, ak mu zostaneme 
verní.“
Biskup na to povie:
„Si požehnaný! Tvoje tri písmená majú väčšiu cenu než všetky knihy, ktoré som 
prečítal.“

Milí čitatelia, želám nám všetkým, aby sme nikdy nezabúdali na tieto TRI PÍSMENÁ. Sú 
špeciálnym kódom pre záchranu v dnešnom svete neistoty, strachu či beznádeje. Kristov 
prázdny hrob posilňuje vieru a  Božia láska nachádza riešenie na každé ľudské trápenie. 
Želám všetkým čitateľom, priateľom, známym aj neznámym, aby Zmŕtvychvstalý naplnil 
vaše srdcia nádejou, radosťou a pokojom.          Váš Helenský maják

HĽADÁ SA!  
Ježiš Nazaretský, 
Galilejčan, 33 ročný…  

“brada a vlasy v hipisáckom štýle,
jazvy na dlaniach a nohách, 

Vidieť ho s malomocnými, 
žobrákmi, prenasledovanými 

a bandou dvanástich rebelov.”

Je vinný, pretože 
škandalózne ohlasuje 
masám revolučné 
posolstvo ako:

Odmena: VEČNÝ ŽIVOT!                                     

 “milujte sa navzájom”    
a “odpúšťajte svojim nepriateľom.”
 

     Ak ho uvidíte, nasledujte ho.
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Zápis do prvého 

ročníka ZŠ sv. Augustína

20. apríla od 14.00 do 17.00
21. apríla od 14.00 do 16.00

Na zápis treba prísť s dieťaťom a 
priniesť si občiansky preukaz 

a rodný list dieťaťa. 
  

Sviatosť Eucharistie – 
Prvé sväté prijímanie

Nedeľa 28. mája 2017 o 10.00 

Sviatosť birmovania
Sobota 10. júna 2017 o 10.00 

Snúbenecké kurzy
16.-18. júna 2017

 v kúpeľoch Nimnica 
Snúbenecké páry vedú okrem 

kňaza ďalší odborníci.

Bližšie informácie: 
páter Wieslaw Krzyszycha MS 
Mobil: 0918 064 029  e-mail 

misionari@stonline.sk. 

V znamení radosti
Chrenovec-Brusno. Tam začiatkom februára 
strávili nezabudnuteľný víkend mladí zo 
spoločenstva Oáza. Téma sa niesla v 
znamení RADOSTI. A taká bola po celý čas 
aj atmosféra. Mladých radostne, duchovne 
viedol páter Stanko. V programe nechýbala 
poriadna diskotéka, návšteva cukrárne, 
dobrý film a čas strávený v rozhovore s 
Bohom. A záver? Mladí si uvedomili, aké 
dôležité je mať radostné srdce a neustále 
zotrvávať pri zdroji radosti – pri Bohu.

Malebná dedinka Chrenovec v okrese Prievidza privítala koncom februára  na 
duchovnej obnove členov nášho spoločenstva malá Oázka. Deti tu s pátrom 
Stankom prežili takmer štyri dni. V duchu radosti, pokoja, modlitby a vedomia, 
že Boh ich má veľmi rád! Duchovne obohatení sa vrátili do svojich domovov, aby 
mohli rozdávať z toho, čo načerpali. 
  

Boh nás má rád



1. Zmení sa niečo vo vašej výchove 
a na vzťahu k deťom po absolvovaní 
kurzu?

Ľubka a Milan: Určite áno. Už od začiatku 
kurzu sa snažíme uplatňovať niektoré 
metódy. Uvedomili sme si veci, ktoré boli 
pre nás doteraz akoby nepodstatné. Ale vo 
výchove sú dôležité a použijeme ich.
Zuzka a Marián: Myslím si, že kto počúval, 
tak si musí z tohto kurzu niečo zobrať. 
Poukázali tam na veci, ktoré človek vie, že 
sú dobré, ale ich akosi nedotiahol do konca. 
Aj preto by sme chceli byť precíznejší, aby 
to neskončilo na polceste, ale doviedlo nás 
to až do konca. A keďže už máme aj väčšie 
deti, tak sme porovnávali, kde sme urobili 
chybu.

2. Ak by ste boli vychovávaní podľa 
týchto metód – myslíte, že by to 
ovplyvnilo váš život?

Ľubka a Milan: Asi áno. Ja som bola 
čiastočne takto vychovávaná, boli nejaké 
zásady, možno niečoho bolo viac, niečoho 
menej, tak 50percent. Určité veci by boli 
iné.
Zuzka a Marián: My sme boli vychovávaní 
inak, ale výsledok sa podobá tomu, čo 
Leeovci hlásia. Aj táto doba je iná. Vtedy 

nás rodičia vychovali tak, že všetko je v 
poriadku. Ale možno nemali ani toľko času, 
ako my teraz. Boli pracovne vyťažení, 
niektoré veci nevedeli zdieľať a ani sa o 
výchove toľko nerozprávalo, nemali takéto 
kurzy... A týmto veciam sa viac venovala 
mama ako otec. My sa snažíme spoločne.

3. Čo vás najviac oslovilo a chceli by 
ste to uplatňovať pri výchove vašich 
detí?

Ľubka a Milan: Citová nádrž. To bolo pre 
mňa veľké plus. Snažím sa to teraz pri 
deťoch realizovať, pretože každý potrebuje 
niečo iné. Viac si ich všímam. A dá sa to 
uplatňovať pri deťoch aj pri dospelých.
Zuzka a Marián: Napĺňanie potrieb. 
Budeme viac sledovať, čo im chýba, čo 
treba doplniť. A to aj vzájomne u partnera. 
Toto bol taký veľký zásah. A tiež akronym 
STOP pri hneve a zvládaní hraníc, kedy je 
potrebné dať dieťaťu čas, nech si uvedomí, 
čo spravilo. Nechať mu priestor, nech ide 
do izby a zamyslí sa nad sebou. A ešte 
deti menej ochraňovať, aby boli za svoje 
činy aj zodpovedné. Napríklad záchrana pri 
úlohách. Zachraňovali sme ich a nenechali 
ich potopiť, no vieme, že mali niesť 
zodpovednosť za to, že si úlohu nespravili. 

 Ivana Mičúchová
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Krížová cesta
cez mesto 

Na Kvetnú  nedeľu, čiže Nedeľu utrpenia 
Pána sa uskutočnila tradičná dramatizovaná 
krížová cesta cez mesto. Ďakujeme 
organizátorom, účastníkom i všetkým, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom pomáhali.

 Päť víkendových dvojhodinoviek  
absolvovali v našej farnosti  rodičia, 
ktorí sa zúčastnili Kurzu pre rodičov 
detí do 10 rokov. Svoje deti chcú 
vychovávať nielen v kresťanskej viere 
a láske, ale aj s porozumením a bez 
kriku. Chcú rozvíjať každú stránku 
ich osobnosti, aby nepocítili pocit 
krivdy a nenaplnenia. Prednáška 
prebieha vo forme videoprezentácie 
manželov Nickyho a Sily Leeovcov, 
ktorí sa problematike manželstva 
a výchovy venujú profesionálne. 
Záver patril diskusii v menších 
skupinách. Čo zaujalo rodičov, bude 
mať kurz vplyv na ich správanie...? 
O svoje pocity sa s nami podelili dva 
manželské páry.
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Mária – moja mama
Spomínam si na obdobie, keď som bola 
malé dievčatko. S mojou mamou som 
sa chodila modliť do starého dreveného 
domčeka. Bolo tam šero, sedela som na 
malom stolčeku, okolo boli staré babičky v 
šatkách a veľkých sukniach. Milovala som tú 
vôňu starého dreva. Dokonca aj ruženček, 

čo mi dali do ruky, tak voňal. Čas prešiel a 
ja som, ani nevedela prečo, keď som prišla 
do kostola, vždy som išla pozdraviť Pannu 
Máriu. Kľakla som si v tichosti, prosila a 
ďakovala. A znova prešiel čas a ja som sa 
ocitla v ďalekom zahraničí, úplne sama, 
nikomu som nerozumela a nikoho blízkeho 
som tam nemala. Prechádzala som sa po 
dedine, kde som bývala a našla som malý 
kostolík a v ňom.... Mária, moja mama a tu, 
celkom blízko pri mne. Bola som vďačná za 
jej blízkosť, za to, že mi rozumie, že chápe 
moju samotu... A znova prešiel čas a ja som 
sa stala mamou. A kto mi rozumie lepšie 
ako Mária? Kto dokáže pochopiť všetky tie 
radosti a bolesti, ktoré mama prežíva pri 
svojich deťoch lepšie ako Mária?      

Zlatka

Svedectvo
Sú rôzne spôsoby 

ako nájsť cestu viery. 
Ja som už dar viery 
dostala od mojich 
rodičov, len som ho 
nežila. Moje obrátenie 
k Bohu prišlo znovu 
až keď som sa vydala. 
A trvalo mi 15 rokov, 
kým som vyšla z tmy do 

svetla. Bola to cesta cez Máriu k Ježišovi.
Veľmi krásna cesta... Teraz, s odstupom 

času, to už môžem posúdiť. Bola som mladá, 
krásna, zvábená týmto svetom, svetom 
veľkomesta. Pochádzam z veriacej rodiny. 
No mesto urobila zo mňa iného človeka, 
s inými hodnotami života. Nepotrebovala 
som chodiť do kostola a ani pristupovať 
k sviatostiam. Boli kamaráti, zábava, 
šport,... Vtedy mi to stačilo, vyhovovalo mi 
tak žiť. No prišiel čas kedy som sa vydala 
a porodila dve krásne deti. Tešili sme sa 
z nich, ako každá mladá rodinka. Ešte 
musím pripomenúť, že sobáš som mala 
na úrade, nie v kostole. Nemohol byť v 
kostole, lebo môj nastávajúci mal prekážku. 
Po niekoľkých rokoch začali zdravotné 
problémy s deťmi. Bolo to už na mňa veľa 
a nevedela som, na koho sa okrem lekárov 
obrátiť. Tí to uzavreli, ako uzavreli. Išla som 
k mojej známej a začali sme sa rozprávať o 
mojom probléme. A ona mi na to povedala: 
„ poď do Medjugorja.“ Bo to prvý impulz na 
dobrú cestu. Išla som... 

Cestou na púť sa modlili ruženec. Ja som 

sa ho modliť nevedela, ani som ho nemala. 
Dala mi ho moja priateľka, s ktorou som 
cestovala. Cestou naspäť som sa modlila 
už aj ja. Perom a slovom je ťažko opísať 
ten pobyt na pútnickom mieste. Keď som 
kľačala pred Pannou Máriou, tak som 
počula také slová vo svojom vnútri, choď 
za kňazom. Vtedy som vstala a šla nájsť 
slovenského kňaza. Nepristupovala som 
k sviatostiam zmierenia, tak som bola na 
rozhovor. Od toho rozhovoru sa môj život 
začal odvíjať inak. Keď som sa vrátila z 
púte, začala som chodiť do kostola, modliť 
sa ruženec, čítať Sväté písmo, chodiť na 
adorácie a rozprávať sa s Ježišom. Aj keď 
som Ho ešte nemohla prijať do srdca. Bol 
rok 1997. Celý ten čas som sa snažila chodiť 
aj na pobožnosti Matky Božej Lasaletskej 
do Považského Podhradia. Začala som 
čítať duchovnú literatúru, sledovala som 
myšlienky vtedajšieho pápeža Jána Pavla 
II. Keď vyhlásil rok 2000 za jubilejný, tak 
som sa rozhodla konať a zmeniť svoj život. 
Opýtala som sa manžela, či by chcel žiť 
ako brat a sestra. To bola podmienka, ktorá 
by nám mohla zmeniť duchovný život. On 
síce súhlasil, ale nebolo to pre neho ľahké. 
Podala som žiadosť na cirkevný súd, aby 
sme mohli pristupovať k sviatostiam. Bolo 
nám vyhovené 28.12.2000. Keď som 
išla pre ten doklad, tak som sa modlila a 
ďakovala Panne Márii, že mi pomohla 
priblížiť sa  k Ježišovi a mať ho v srdci.

Otec mojich detí pristupuje k sviatostiam 
a snaží sa žiť sviatosťami. Pre mňa je 
duchovný život radosť, ktorú nikdy nikto 
ničím nenahradí. Som už v dôchodkovom 
veku a chválim Pána, že si ma našiel a 
priviedol k sebe. Nech je zvelebený Ježiš 
Kristus. Tvoje Božie dieťa
 

Panna Mária 
v mojom živote

Tak ako stála pri svojom Synovi, stojí aj pri nás... Tak ako 
videla, cítila a prežívala Jeho bolesť, tak chápe aj naše bolesti, 
starosti i trápenia.  A ak by sme na tomto svete nemali už nikoho 
a zdalo by sa nám, že sme opustení, osamelí, nešťastní.... Je 
tu ešte Ona. Celkom blízko. Naša nebeská Matka. Ako dobrá 
a starostlivá mama bude vždy usmerňovať naše kroky. Bude 
v nás prebúdzať nádej. Bude aj nám pomáhať niesť naše 
každodenné kríže. Matka, dar od Ježiša z kríža, stojí pri nás, 
aby nás doviedla do cieľa. Tam, kde nebude smútok ani žiaľ, 
ba ani bolesť, krivda, či samota. Aby nás doviedla k svojmu 
Synovi.  Ď A K U J E M E !  
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 Rodinná skúsenosť s Máriou
Stretávame sa raz mesačne. Zvyčajne v druhý piatok . A je to rodina, čo nás 

spája v našom Spoločenstve rodín.  
 Niektorí  prichádzajú pravidelne, ďalší sú tu prvý raz. Chcú sa podeliť o 

svoje starosti alebo radosti... A ešte niečo máme spoločné. Spája nás viera. 
A Mária. Tá je stelesnením Matky – manželky, opatrovníčky, učiteľky, trpiteľky, 
vychovávateľky, patrónky odpustenia i nádeje... Boh stojí na počiatku všetkého, 
avšak nesmieme zabúdať ani na ženu, ktorá ním bola vyvolená, aby priniesla 
na svet Ježiša Krista. Bez jej odhodlania, lásky a nádeje, ktorú dokazovala 
svojím životom a stále dokazuje pri svojich zjaveniach po celom svete by 
ľudstvo nemalo svoju skúsenosť s Máriou. 

Ako milujúca matka ochraňovala svoje dieťa, hľadala preň najvhodnejšiu 
krajinu, kde by bolo v bezpečí. Vždy bola pri najdôležitejších Ježišových 
činoch – pri premenení vína na svadbe v Káne  (ktoré sama iniciovala a bol 
to prvý verejný Ježišov zázrak) a tiež, keď stála pod krížom (statočne znášala 
pohľad na svojho trpiaceho a umierajúceho syna). Bola jednou z nás – tým 
nám je blízka. A bližšie ju spoznávať môžete aj na stretnutí Spoločenstva 
rodín. S milými ľuďmi, s Božím slovom a diskusiou – nielen na témy týkajúce 
sa rodičovstva, ale hlavne kresťanstva, viery a Boha. A to pod patronátom 
tej najpovolanejšej matky – Panny Márie, ktorá stelesňuje každého rodiča, 
starajúceho sa o svoje deti. Tie naše sa na stretnutiach spoločne hrajú,  kým  
rodičia diskutujú. Vyrozprávať sa občas potrebuje každý. V skupine, kde 
môžete uplatňovať brainstroming alebo akési pôsobenie jeden na druhého (a 
Ducha Svätého), čo môže neraz viesť k podnetným myšlienkam a záverom. 
A keď ide navyše o prostredie, kde okolo vás prúdi pozitívna energia, všetko 
objímajúca a všadeprítomná materinská Máriina láska a Božia prítomnosť... 
– to treba zažiť!                         Ivana Mičúchová                      
                                            

 Žiť podľa vzoru Márie 
      Mária by mala byť nerozlučne spojená s našim životom, s rodinou. Nielen 

ústa, ale hlavne srdce by  malo spievať prekrásne mariánske piesne. 
Vždy, keď máme v sebe smútok, trápenie, práve Mária je tá, ktorá vypočuje, 

pohladí. Veď ona vie, že patríme jej a ona nám. Tak, ako sme počúvali hlas 
našich detí, tak ona počúva náš hlas - sme jej deti!

Aj ona žila život, v ktorom bolo toľko bolestí, nedorozumení, nepokoja, 
nelásky. No ona ho žila šťastne v plnení Božej vôle. Mária bola dokonalou 
učeníčkou svojho Syna, otvorená Božiemu slovu. Žila dokonalý život viery a je 
obrazom dokonalej kresťanky.

Práve to chce naučiť aj nás. Preto prichádzajme stále k nej. Je našou 
milujúcou matkou, ktorá sa neustále stará o svoje deti. „::nikdy nebolo počuť, 
že by bol niekto opustený, kto sa utiekal pod jej ochranu!“. 

Hlboký zmysel slov, ktoré zažil možno každý , kto ju má úprimne rád. Márii 
sme dali aj najkrajší mesiac a v ňom je Kráľovnou mája. Veď matke patrí 
právom to najlepšie a najkrajšie. Krásne to môžeme vyjadriť aj modlitbou sv. 
ruženca, ktorý nám sama dala na ceste životom. Ruženec nás môže naučiť žiť 
život podľa vzoru Márie.

Kríž na ruženci – Ježiš zomrel aj za nás, dnešných ľudí. Väčšie zrnko s tromi 
malými – jeden Boh v troch osobách, päť väčších v ruženci – päť prikázaní a 
15 tajomstiev Máriinho života a života Syna. Prosme Máriu, aby sme sa modlili 
túto modlitbu, v každej situácii života s otvoreným a vrúcnym srdcom.
Buď našou matkou, Mária!              Mária Harvánková

Prihlášky a bližšie informácie: PhDr. Mária Ševčíková, 0903 469 521

MARIJA BISTRICA
PUTUJEME K MÁRII

Poďte s nami do Máriinej školy lásky
Púť do najväčšieho mariánskeho pútnickeho miesta 
Marije Bistrice v Chorvátsku pri Záhrebe.

24. – 28. máj 2017
UBYTOVANIE, POLPENZIA, DUCHOVNÝ SPRIEVODCA

PROGRAM:  ■ sv. omše v Bazilike Matky Božej Bystrickej, kde 
sa nachádza vzácna čierna Madona, krížová cesta, účasť na 
slávnostnej sv. omši pred bazilikou, prehliadka kaplnky sv. Petra 
■ Prehliadka Marije Bistrice, relax vo welnees centre v hoteli, 
kde je zabezpečené ubytovanie 

CENA 70 €
(+ DOPRAVA PODĽA 

POČTU PÚTNIKOV)

PÚŤ DO MEDJUGORJA, 
TRSATU A MARIJE 
BISTRICE

CENA 98 €
(+ DOPRAVA PODĽA 

POČTU PÚTNIKOV)

11. – 18. jún 2017
UBYTOVANIE, STRAVA, DUCHOVNÝ SPRIEVODCA

Program:
■ V Medžugorí sa bude upresňovať podľa programu slovenských skupín. V programe: výstup na 
miesto zjavenia – Podbrdo, návšteva komunity Cenacolo, Matkinej dedinky, Križevac, hrob Slavka 
Barbariča, večerný medzinárodný náboženský program so sv. omšou, adoráciou, modlitbami za 
uzdravenie tela i duše, oddych pri mori /podľa počasia/.
■ Podľa záujmu návšteva známej mariánskej svätyne v Trsate (chorvátske Loretto) so vzácnym 
obrazom Matky milosrdenstva, kde je podľa rozhodnutia Sv. Otca otvorená sv. brána milosrdenstva 
do 26.novembra.
■ Program v Mariji Bistrici: sv. omša v bazilike so vzácnou čiernou Madonou, krížová cesta, 
prehliadka mestečka, návšteva kaplnky sv. Petra, relax vo welnees centre v hoteli, kde je zabepečené 
ubytovanie...

FARNOSŤ POVAŽSKÁ BYSTRICA A FARNOSŤ PB ROZKVET POZÝVAJÚ





POLSKOM 2017 
_
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CENA 
Zahŕňa:



 SOBOTA: 
 NEDEĽA: 
 PONDELOK:
 UTOROK: 
 STREDA: 
 ŠTVRTOK:
 PIATOK: 
 SOBOTA: 

                   

 PRIHLASOVANIE 
 
 
 

8. JÚL 15. JÚL 

250 € do 31.5.17 

PROGRAM     

 

    

 





PUTUJTE S NAMI ZA MÁRIOU



6.    ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Poznáte ten pocit, keď je piatok poobede. 
Tešíte sa na voľné dni a robíte si plány 
na sobotu a nedeľu. Aj ja som minulý 
piatok rozmýšľala, čo všetko stihnem cez 
víkend.  Večer som ešte vybehla na omšu 
do kaplnky. Páter Wieslaw nás  oslovil 
s prosbou o pomoc pri upratovaní fary. 
Priznám sa, chodím takmer každý deň 
okolo stavieb, vidím, ako rastú, ale že by 
už bol čas na upratovanie? Dnu som ešte 
nikdy nenakukla a zvonku to tak nevyzerá... 
Operatívne som prispôsobila svoje plány  a 

ráno sa vybrala na kopec. Bol nádherný 
deň. Prechádzala som popri kaplnke. V 
doširoka otvorených dverách bolo vidno, že 
aj tu sa upratuje. Pokračovala som až do 
budovy novej fary. A vstúpila som do iného  
sveta. Pekné čisté priestory, presvetlené 
a farebne zladené. Účelne, jednoducho 
a vkusne zariadené ma milo prekvapili. 
Hneď som sa tam cítila ako doma. Z každej 
miestnosti sa ozýval smiech, debata a  
pracovný elán bol nebezpečne nákazlivý. 
Bolo príjemné stretnúť tam kopu známych 

bez toho, že by sme sa vopred dohodli. 
Netrvalo dlho a všetko žiarilo čistotou 
a novotou.  Uvedomila som si, že hoci 
stavba ešte nie je dokončená, už teraz je 
zázrakom. Muži tu odpracovali veľa hodín  
vo svojom voľnom čase. A naďalej pracujú. 
Ženy -  dobrovoľníčky im varia. Sestry z 
komunity organizujú farské jarmoky, ktorých 
výťažok ide na stavby. Farníci prispievajú do 
pravidelných zbierok, pomáhajú sponzori. 
Boh dáva silu i zanietenosť tým, ktorí majú 
na pleciach hlavnú ťarchu s organizáciou 
stavby. A určite pomôže aj s dokončením 
kostola. 

V ten deň ma už dobrá nálada neopustila. 
Aj doma som všetko postíhala. Veď čas 
obetovaný na dobré dielo nikdy nie je stra-
tený.                                    Oľga Zábovská

Nová fara už funguje 

Na návšteve 
Dnes vás pozývame do Cirkevného 

centra voľného času na našom sídlisku 
Rozkvet. Otvorené dvere sú  tu nielen pre 
deti a mládež, ale aj dospelých a seniorov. 
CCVČ zmenilo priestory. Síce zostalo v 
budove ZŠ Rozkvet, ale presťahovalo 
sa do druhého bloku školy. Pôvodné už 
nevyhovujúce miestnosti vystriedali väčšie 
na I. poschodí. Tu cirkevné centrum susedí 
s cirkevnou materskou školou. 

Vďaka väčším priestorom pribudli podľa 
záujmu aj nové krúžky: divadelný, hravá 
angličtina, rope skipping a hra so slovami. 
Skúsení pedagógovia okrem odborného 
vedenia formujú deti aj v kresťanskom 

duchu. Je to bonus naviac, ktorý iné 
zariadenia poskytujúce voľnočasové 
aktivity neponúkajú. 

CCVČ už viac rokov spolupracuje pri 
organizovaní  pravidelných stretnutí matiek 
a detí. Organizuje denné detské tábory, 
deň matiek, jasličkovú pobožnosť, krížovú 
cestu cez mesto, víkendové i prázdninové 
duchovné formácie mládeže v Chrenovci 
alebo v táboroch. Priestory sú využívané 
tiež na prípravu prvoprijímajúcich detí, 
birmovancov, kurzov Alfa. 

V budúcnosti chceme rozšíriť ponuku 
krúžkov pre  záujemcov o športovo-
tanečné i technické aktivity. Chceli by sme 

tiež rozšíriť ponuku denných detských 
táborov na viac turnusov, vytvoriť širšiu 
paletu aktivít v nich a  ponúknuť ešte viac 
voľnočasových aktivít pre deti i rodičov. 

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí 
podporili naše cirkevné centrum a darovali 
nám 2% daní. Veľmi nám pomôžu, aby 
sme mohli vytvoriť lepšie podmienky pre 
bohatšiu činnosť nášho centra. 

Zároveň prosíme aj o vašu duchovnú 
podporu, lebo „bez Božieho požehnania, 
márne naše namáhania”.

Miroslav Dérik
poverený vedením CCVČ



- Kvetúšik? Čo robíš? 
- Rozálka, ešte posledná kocka, a je 

to hotové!
- Chválim ťa, Kvetúšik. Vidím, že si  

spolu ostatnými deťmi pravidelne chodil 
na krížovú cestu. 

- Áno, každý štvrtok po detskej svätej 
omši. Bola špeciálne pre nás. Vždy 
sme dostali farebný výkres a z neho 
sme si poskladali a zlepili kocku. Teraz 
z nej skladám trojrozmerný kríž. Poď mi 
pomôcť...

- Idem, Kvetúšik.  S pátrom Stankom 
sme  absolvovali jednotlivé zastavenia 
krížovej cesty šesťkrát.

- To znamená, Rozálka, že máme šesť 
kociek a môžeme lepiť.

- Tak poďme na to, Kvetúšik. Kríž si 
môžeš dať do svojej izby. Vždy keď sa 
naň pozrieš, spomenieš si na Priateľa, 
ktorý obetoval svoj život za Teba, za 
mňa, za našich rodičov...za všetkých 
ľudí. Tak veľmi nás miloval.

Farská charita 
 Farská charita oznamuje, že v mesiacioch 

jún-júl sa uskutoční už IV.ročník zbierky 
nových a opotrebovaných  školských 
pomôcok. Zozbierané pomôcky budú 
rozdané deťom zo sociálne slabších 
rodín predposledný augustový týždeň. 
Presné termíny sa včas dozviete. Srdečne 
ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí sa 
zbierky zúčastnia. 

 Pripomíname, že stále prebieha dlhodobý 
projekt “Pomôžme si navzájom”. 

Bližšie informácie sú na nástenke v kostole,  
mail: charitapbrozkvet@gmail.com.  

    DETI A MLÁDEŽ   7.

HELENSKÝ MAJÁČIK

RozálkaKvetko

Fašiangový karneval 
Farebný, veselý, rozospievaný. Taký bol fašiangový karneval detí. Uskutočnil sa v polovici 
februára v nových priestoroch cirkevného centra. Organizácie sa ujali mladí zo spoločenstva 
Oáza v spolupráci s CCVČ.  Celé popoludnie vládla radostná atmosféra. Tanec, prehliadka 
masiek, súťaže, občerstvenie, tombola...Čas, vyplnený takýmito vzrušujúcimi aktivitami, 
rýchlo ubiehal. Všetci sa poriadne vyšantili a domov odchádzali s úsmevom na perách. 

- Aj keď občas neposlúchame a 
robíme hriechy, však Rozálka.

- Aj vtedy. Prišiel, aby nás spasil 
Láskou.  



Zdalo sa mi, že ho 
poznám odjakživa. 
Bol zábavný, 
pohotový, mal 
talent od Pána 
Boha, z ktorého 
rozdával plným 
priehrštím. A ako 
umelec bol tak 
trošku bohém. 

Páčilo sa mi, ako vtipne dokázal 
komentovať niektoré situácie. Keď som 
začala pracovať, ocitli sme sa u toho istého 
zamestnávateľa. Bolo to obdobie totality. A 
my sme mali spolu robiť podnikový časopis. 
Okamžite zareagoval: „Babuľka, a čo sa 
stalo, že nás veriacich dávajú dokopy...?“ 

Maľovanie miloval. Prinášalo mu radosť 
do života. Štetcom dokumentoval obrázky 
zo starej Bystrice. Bolo to hlavne staré 
námestie s kostolom či priľahlé uličky s 
domčekmi. Na výstavách boli práve tieto 
obrazy najviac obliehané. Bystričania pri 
nich radi debatovali a spomínali. Na plátno 
dokázal preniesť farebnú  krásu prírody, 
kvetov, malebnej krajiny. Verne zachytil 
portréty svätcov – sv. pátra Pia, sv. Cyrila a 
Metoda, bl. sestry Zdenky, plačúcej Matky 
lasaletskej, sv. Heleny...ale aj portréty 
cirkevných hodnostárov. Do každého vložil  
kus talentu, remeselnej zručnosti i poctivej 
driny. A v každom zanechal aj kúsok svojho 

srdca. Jankove obrazy nájdeme  nielen vo 
farskom kostole, v kaplnke sv. Heleny, ale 
aj v ďalších chrámoch. 

Často pripomínal, že keď maľuje, len 
vtedy žije a kým žije, chce maľovať. Iný 
život pre neho nemal cenu. Ale prišlo aj 
také obdobie. Tak veľmi chcel ešte niečo 
vytvoriť, dokončiť, pretaviť kúsok krásy cez 
srdce a preniesť na plátno. Duch chcel, 
no telo už nevládalo... Rozdalo všetko. 
Zostala bolesť. A nielen fyzická. Oveľa viac 
bolela a hnevala bezmocnosť. A potom to 
zrazu prišlo tak rýchlo... Pozvanie pred 
Najvyššieho. Verím, že Jankove dielo bude 
priepustkou na to najkrajšie miesto večného 
pokoja a lásky. 

  A  tuším, čo by mi asi povedal: Babuľka, 
také nádherné farby som ešte nikdy 
nevidel...  A my, starí Bystričania, pri 
pohľade na jeho obrazy vo farskom kostole 
či v kaplnke sv. Heleny, si v tichej modlitbe  
s vďačnosťou na Janka spomenieme.

Tu by som mohla skončiť. Ale 
ešte niečo dôležité by chýbalo. Za 
každým veľkým dielom hľadaj ženu. 
Aj za Jankom stála. Verne, statočne, 
oddane, obetavo. Keď bol silný, no 
hlavne, keď klesal na duchu a bolo 
mu ťažko. V dobrom i zlom. S hlbokou 
vierou. Bola to jeho manželka. Vďaka, 
Irenka !          mš
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Táto rubrika nie je vhodná pre nezrelé osoby 
a váhavých veriacich!

Páter Andrej sa pýta farníka, ktorý sa sťažuje 
na manželku.
- Ale vysvetlite mi, prečo ste sa jej po celý 
rok neprihovorili?
- Nechcel som jej skočiť do reči.
Páter Wieslaw vysvetľuje:
- Keď majú manželia problémy, tak za to 
väčšinou môžu obidve strany.
- Máte pravdu, - súhlasí farník. - Ako 
manželka, tak aj svokra...
- Včera sme sa s manželkou strašne po-
hádali, - priznáva sa farník pátrovi Stankovi. 
Ale nakoniec prišla na kolenách.
- A čo hovorila?- zaujíma sa páter.
- Vylez spod toho gauča, ty zbabelec! 

Vitamín H - HUMOR

  Katolíckym
  perom 
  spod
  Manína

Držím v ruke knihu, čítam a nechávam 
sa unášať spomienkami. Čítam po 
dúškoch a vychutnávam si príjemné 
stretnutie so starými známymi. Mnohých 
som poznala osobne, mnohí ovplyvnili aj 
môj život.. Žili, tvorili, pôsobili v našom 
meste. Kňazi, katolícki spisovatelia, 
publicisti, výtvarníci....

Ak si chcete zaspomínať, určite sa 
vám to podarí pri čítaní knihy Katolíckym 
perom spod Manína s podtitulom Z 
literárnej histórie Považskej Bystrice. 
Autor, zaslúžilý pedagóg ZŠ sv. 
Augustína sa podujal na neľahkú a 
časovo náročnú úlohu. Trvalo niekoľko 
rokov, kým usilovne vyhľadal, zozbieral 
a spracoval všetky potrebné údaje. 
Život, tvorba, zaujímavosti, rozhovory 
známych Bystričanov. Až potom mohol 
všetko uložiť do knihy. Pre oživenie 
pridal aj úryvky z ich tvorivej činnosti. 
Nechýbajú ani zaujímavé informácie o 
farnosti, kostoloch, kaplnkách, fi liálkach. 
A knihu doplnil o plnofarebnú prílohu, 
ktorá zachytáva známe výtvarné diela 
našich rodákov.

Publikácia vyšla pri príležitosti 75. 
výročia  výstavby a konsekrácie 
farského kostola Návštevy Panny Márie 
a 25. výročia obnovenia činnosti ZŠ 
sv. Augustína. Verím, že bude pre vás 
príjemným obohatením vždy, keď sa do 
nej začítate.                 mš

              KVAPKA 
                DOBROTY

Prvé mesiace nového roka boli štedré 
na kvapky dobroty. Ďakujem Bohu za 
to, že nám stále chráni chrbát, že sa 
nemusíme báť o zajtrajšok. Ďakujem 
mužom, ktorí svoj voľný čas venujú 
farským stavbám, slúžia svojimi darmi. 
Ďakujem ženám, ktoré sa  nielen  
postarali o chutnú stravu,  ale venovali 
svoj čas na upratovanie farskej budovy. 
Vďaka nim už farská budova  nevyzerá 
ako stavenisko, ale mení sa na útulný 

a čistý domov. Ďakujem mladým a 

deťom z cirkevného centra voľného 
času i ostatným farníkom, ktorí pripravili 
dramatizovanú krížovú cestu cez mesto. 
Ďakujem členom farského spevokolu, 
ktorí sa pravidelne stretávajú  a nacvičujú 
piesne, skrášľujú celú liturgiu. Ďakujem  
Bohu za nich a ich dary, o ktoré sa delia 
s ostatnými. Ďakujem všetkým, ktorí sa 
starajú o náš kostol. Sú to hodiny tichej 
služby. Ďakujem našim spoločenstvám, 
ktoré pripravili farský jarmok. Ďakujem 
všetkým, ktorí ponúkli svoje výrobky 
a takýmto spôsobom podporili farské 
stavby. Všetkým vyprosujem Božie 
požehnanie.                Páter Wieslaw



 

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



     





      

        

       
      


       
     










      







    



















                






      


              






Milí známi aj neznámi dobrodinci. Prijmite od nás uprostred týchto krásnych 
vianoných dní naše úprimné poakovanie za každú rados, ktorú ste priniesli 
iným. Za  milé slovo, nezištnú pomoc, dobrý skutok, modlitbu, úsmev... za každý 
kúsok lásky, ktorú ste darovali zo srdca... Vaka za to, že ste dávali a nepoítali. 
Jedného da aj vám Pán povie: „Teraz je rad na mne!“ Nech vás za to 
stonásobne odmení.

     
     
 
     
 

      
        


   
    






     
    
    
   
   

    





















8.    ZO ŽIVOTA FARNOSTI  


