Nech vás Pán Boh dobrotivý v tomto
roku novom živí, dá vám zdravia, šťastia veľa,
to vám redakcia časopisu želá.

__________________________________

Bermudy

Duchovné
slovo kňaza

Plavba v nafukovacom člne po prúde rieky má svoje čaro. Desať plne
naložených člnov sa vynára spoza zákruty za Spišskou Belou. Meander
rieky Poprad vytvára s trochou fantázie kaňon, zo strmých stien vykúkajú
žulové okruhliaky. Na naplavenine pobehuje zo pätnásť úplne nahých detí
s čokoládovou farbou kože. V rukách palice. Riekoplavcom naskočí až
husia koža s rovnako veľkými granulkami, ako mal Krištof Kolumbus pri
pohľade na praobyvateľov kontinentu, o ktorom si mylne myslel, že je
India. Nezrozumiteľný hlasitý džavot, čierne strapaté štice a neistota, či sa
smiech prudko nezmení na spontánnu súťaž v hode oštepom, či pästným
klinom. A potom umelá úžina na rieke Poprad vytvorená neuveriteľne
veľkým polostrovom čisto z odpadkov vedľa chatrče. Zo smetného
Gerlachu na nás vytŕčajú niektorí mládežníci svoje prekvapivo svetlo biele
líčka. V hlbokom predklone a so stiahnutými nohavicami... Pozdravné
gestá na plaviace sa lode majú veru širokú škálu. Jeden chlapec na našich
lodiach je z ďalekej cudziny. Nechápavo hľadí na tú zmenu koloritu
krajiny. Ešte sa stihne uhnúť letiacej rozbitej fľaši od borovičky a zarazene
mlčí. Niektoré veci sa nedajú vysvetliť a tak sa radšej začneme trochu
jašiť. Spájame sa s našimi člnmi do veľkého vláčika. Vzájomne si
kradneme členov posádky z lode do lode. Pirátske prepady s cieľom
ukoristiť sladkosti. Míňame Podolínec. Špliechanie sa veslami a prvé pády
do pokojne tečúcej rieky. Ani Beny nie je výnimka. Pri prudkom manévri
ich päťmiestneho člnu padá cez palubu. Záchranná vesta ho spoľahlivo
ťahá na hladinu. Ale okuliare nenávratne miznú v zakalenej vode. Beny sa
ťarbavo postaví a zapretý do prúdiacej masy siahajúcej mu po stehná skúsi
dať aspoň pokus na ich záchranu. Spočíva v zalovení rukami uprostred
pätnásť metrov širokého toku. Ale to veru nik nečakal. Voda mu strháva
z rúk aj hodinky a možno o nich už len skonštatovať, že „ako keby ich do
vody hodil“. Niet ich. Dvojnásobná strata dôležitých doplnkov všedného
dňa, ktorá sa odohrala behom pár sekúnd spôsobila náhle zmäknutie
svalov okolo kolien. Benyho prevracia prúd. Najbližší čln mu už prichádza
na pomoc a on sa chytá záchranného lana po jeho obvode. No jeho
bermudy s dvoma veľkými kapsami v duchu zákonov fyziky po ich
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naplnení sa vodou pokračujú ďalej. Definitívne o všetko ožobračený
Beny, ako Adam z raja, odetý len v záchrannej veste zarazene hľadí
s krátkozrakým výzorom tváre okolo seba. Nohavice sme mu našťastie
zachránili, spoluplavci ho utešovali, že to hádam rodičia pochopia a že im
svätosväte dosvedčia, že žiadne hazardné hry nehral. Cestou v aute sme sa
na tom už len zabávali. Nuž ozaj v našich pomeroch stačí, že rieka pretečie
čo len cez osadu a už behom okamihu odľahčí návštevníka z bohatého
Západu aj o posledné nohavice...
Čo vám zobral tok času v uplynulom roku? Mnohým ďalšie zo
šperkov nevinnosti, to keď ste spáchali niektorý z hriechov v ponuke
Desatora prvý krát. Alebo odraté nohavice zlozvykov znova spadli, aby
odhalili nahotu nášho často ľahkovážneho prístupu k svojmu duchovnému
životu. To bezmyšlienkovité náhlenie sa životom, akoby sme boli k tomu
stvorený, aby sme prešprintovali tých svojich sedemdesiat či osemdesiat
rokov pôsobenia na tomto svete. Alebo vďaka tomu tempu i menej. Len
nepozerať vľavo vpravo, nezadívať sa príliš do krásy Stvorenstva, aby sme
náhodou nezakopli aj o Stvoriteľa. Žiadne moc pevné vzťahy, priateľské
a tobôž nie rodinné. Môžu komplikovať starostlivosť o poctivo pestované
sebectvo. Ozaj sme taký, alebo je to len dojem z dnešnej doby.
Na túre zmrznutou zasneženou krajinou kdesi pod Studenovodskými
vodopádmi hovorím dvanásťočnému dievčatku. Len sa dobre pozri na tie
hory okolo seba. Presne tak vyzerali keď sa na ne díval tvoj pradedo i dedo
i otec. Rovnako sa na ne budú dívať deti tvojich pradetí. Zmenia sa len
v nepodstatných drobnostiach. Pár stromov vyničí ochranármi
ochraňovaný podkôrny hmyz, pár brál ako domy sa odlúpnu z ich tenkej
lišajom pokrytej žulovej pokožky a z vrcholov sa zgúľajú do dolín, ale
budú rovnako majestátne. Len v horách si muž uvedomuje ako starne
a ony ostávajú nemenne ľahostajné a sústrastne sa dívajú, ako túry, čo pred
pár rôčkami vybehol, dnes už nezdolá...
Zmeny rokov a číslic v kalendári nás majú na to upozorniť. Sú pravdy
a hodnoty, pre ktoré neplynie čas. Aj nemenné hory podliehajú miliónom
rokov. Voči dĺžke života národov na ich úpätiach je to temer nekonečne
pomalá zmena. Ale obsah slova láska, viera, nádej, bázeň, radosť sa
nemenia. Boh sa nemení. To len ľudstvo z pokolenia na pokolenie prežíva
svoj vzťah k nemu rozdielne. Viac či menej poctivo. V obdobiach vojen
asi ináč, ako v obdobiach blahobytu. V obdobiach kríz a schudobnenia
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ináč, ako v čase moru, či cholery. Blízko býva čas veselosti s časom, keď
v okamihu prichádzame o najcennejšie čo máme. Skaut Beny už o tom vie
svoje.
Prajem vám, aby ste dosť podstatnú časť srdca a mysle vyčlenili pre
Boha. Nielen v onej symbolike plávacej vesty z príbehu splavovania rieky
Poprad. Úlohou Boha v živote človeka nie je len robiť záchrannú vestu,
keď nám už dochádzajú pozemské prostriedky na riešenie problémov,
ktoré si koniec koncov slobodne vytvárame koketovaním so Zlom. Boh je
dokonca aj omnoho viac, ako len rieka, ktorá nám dala možnosť putovať
krajinou Bytia. Ak niekoho absolútne milujete – a sú také krátke okamihy
aj v pozemských vzťahoch lásky, alebo máte dar pohrúženia sa do
modlitby, nachvíľu sa dá obtrieť o toto tajomstvo Boha. Ale to sa dá
vyjadriť nejasne pojmami srdca, a len obtiažne argumentmi rozumu.
Úprimnosť v hľadaní odpovedí a láska k Bohu a blížnym, nech nás
sprevádza aj v roku 2009.
Andrej Legutký
_________________________________

poďakovanie

Deviatnik k Božskému Srdcu za obnovu
viery a jednoty farnosti
V prvom mesiaci nového roka sa chceme poďakovať
všetkým, ktorí obetovali svoj čas, možno veľakrát prekonali
nechuť, či lenivosť a v modlitbe z hĺbky srdca volali k Pánovi,
aby našu farnosť naplnil pokojom a zjednotil všetkých ľudí, čo
vo Vrbove žijú.
Veríme, že mnohé nezhody a problémy sa vyriešili akoby samé od
seba aj vďaka Vašej odhodlanej a vernej modlitbe. Dobrý Boh istotne
vyslyšal každú predloženú prosbu a vo svojom čase rozleje plnosť
všetkých vymodlených milostí, ktoré budeme pripravení prijať.
Stojme teda vo viere a vyznajme spolu so žalmistom:
„Spolieham sa na teba, Pane, moja duša sa spolieha na tvoje slovo.“
Ž 130,5
Vaša Judita
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Boh ťa chce použiť

Príspevky
čitateľov

Konáre starej slivky sa ohýbali až k zemi. S kamarátkou sme sa
rozhodli, že je správny čas pozbierať fialové dobroty. Niektoré slivky
boli tvrdé, iné už prezreté. Čupla som si a v zelenej tráve som hľadala
sladké dobroty. Polomäkké slivky som dávala do nádoby a príliš prezreté
som hádzala kade-tade. Zo zbierania ma vytrhla kamarátkina otázka:
„Prečo vyhadzuješ tie prezreté slivky?“ Rázne som odvetila: „Lebo sa mi
nepáčia, zdajú sa mi slizké. Čo by sme s nimi robili? Veď je tu mnoho
iných lepších a tieto sú pre nás nepotrebné.“ Kamarátka pristúpila ku
mne a do dlane vzala jednu zo „zbytočných“ slivák. „Pozri sa! Túto
i tamtú časť vyrežeme. Zo zvyšku urobíme fantastický slivkový lekvár,
alebo ho použijeme na koláč.“
Možno sa ti zdá, že si nepotrebný a slizký. Možno si myslíš, že okolo
teba je mnoho lepších a užitočnejších ľudí. Možno už nemáš vieru
v lepšiu budúcnosť a myslíš si, že si hodný zavrhnutia. Nezúfaj, Boh má
s tvojím životom fantastický plán. Môžeš sa cítiť mizerne či šťastne,
nepotrebne alebo spokojne, Boh ťa chce vziať do svojej dlane. On ťa
nezavrhuje pre tvoju hriešnosť či pre tvoje neustále chyby. Chce ťa
použiť na niečo fantastické, na niečo, čo nedokáže urobiť nik iný – iba
TY. Lebo ty si jeho originál!
Má to jeden háčik – musíš sa pre neho rozhodnúť. On sa už pre teba
rozhodol (zomrieť). Ak mu dáš šancu, „vyreže“ z tvojho srdca všetko
sklamanie, nepotrebnosť a dojem, že iní sú lepší ako ty.
vema
______________________________
Úmysly apoštolátu

január 2009

modlitby

Všeobecný: Aby Cirkev zoči-voči šíriacej
sa kultúre násilia a smrti odvážne šírila kultúru života vo všetkých svojich
apoštolských a misijných podujatiach. Misijný: Aby kresťania, najmä v
misijných krajinách, gestami bratstva ukazovali, že Dieťa narodené v
betlehemskej maštali je žiarivou nádejou pre svet. Úmysel KBS: Aby sa
adventní kazatelia svedomite pripravovali na ohlasovanie Božieho kráľovstva.
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január 2009
dátum

1.1
2.1
3.1
4.1
5.1
6.1
7.1
8.1
9.1
10.1
11.1
12.1
13.1
14.1
15.1
16.1
17.1

čas

úmysel

8:00 za jednotu a pokoj vo farnosti
10:00 za veriacich farnosti
14:00 zos. Irena Kovalčíková - pohreb
8:00 zos. Paula a Ján Zemčák
za požehnanie pre členov ruže
8:00
Nepoškvrneného počatia
10:00 za veriacich farnosti
18:00 zos. Mária a Ján Jankura č. 263
8:00 za veriacich farnosti Važec
10:00 za veriacich farnosti
18:00 za živých členov ruže sv. Terezky
18:00 zos. Ján Hrebeňár č. 180
18:00 zos. Mária a Juraj Matia
za zdravie a Božie požehnanie
8:00
rodiny Imrichovej
8:00 zos. Mária a František Starinský
10:00 za veriacich farnosti
18:00 zos. František a Miloš Michalčík
zos. Helena a Andrej Budzák,
7:00
zos. Agnesa Wodziaková
18:00 zos. Žofia a Vojtech Zajac
18:00 zos. Ján Body
18:00 zos. Ján Hrebeňár č. 180
8:00 zos. Ján Zemčák
6

Program
sv. omší

lektor
Martina Bodyová
Katarína Bodyová
Marcele Hrebeňárová
Lucia Hrebeňárová
Katarína Matalíková
Ľudmila Vanečková
Júlia Hrebeňárová
birmovanci
Alžbeta Hrebeňárová
Júlia Hrebeňárová
Martina Bodyová
Ľudmila Vanečková
Katarína Bodyová
birmovanci
Jakub Hrebeňár
Nikola Balážová

Eva Hrebeňárová
Ľudmila Vanečková
birmovanci
Monika Hrebeňárová

birmovanci
Mária Hrebeňárová
Miriam Zummerová

18.1
19.1
20.1
21.1
22.1
23.1
24.1
25.1
26.1
27.1
28.1
29.1
30.1
31.1
1.2
2.2
3.2
4.2
5.2
6.2
7.2
Zmena
prosím

8:00 Marek Hrebeňár
10:00 za veriacich farnosti
za pokoj a Božie požehnanie pre
18:00
rodinu Knapíkovú
zos. Mária Zemčáková,
7:00
zos. Marta a Igor Pirožek
18:00 zos. Jozef Karnafel
18:00 zos. Jozef Zajac
18:00 zos. Mária a Michal Karnafel
za zdravie a Božie požehnanie pre
8:00
Máriu a Dušana Bodyho
8:00 zos. Ján a Mária Paugsch
10:00
18:00
7:00
18:00
18:00
18:00
8:00
8:00
10:00

Katarína Bodyová
Júlia Hrebeňárová
birmovanci
Mária Knapíková

birmovanci
Zuzana Kisková
Mária Hrebeňárová

Marcela Hrebeňárová
Lucia Hrebeňárová
birmovanci
Alžbeta Hrebeňárová

za veriacich farnosti
zos. Helena a Pavol Čup
zos. Alžbeta a Andrej Šoltís
birmovanci
zos. Mária a Vojtech Andráš
Mária Hrebeňárová
zos. František Zummer
zos. Katarína a Pavol Imrich
Zuzana Kisková
zos. Anna a Jozef Šoltís
zos. Stanislav Pitorák
za veriacich farnosti
poďakovanie za 92 rokov života
18:00
Anna Zummerová
7:00 zos. Helena a Jozef Čižik
18:00 zos. Emília a Emil Šoltís
zos. Helena, Anna a Štefan
18:00
Karnafel
za zdravie a požehnanie pre Máriu
18:00
Karnafelovú a Máriu Bodyovú č. 27
8:00 zos. Emil Špiner
programu sv. omší vyhradená. V prípade zmeny sa
riaďte oznamom novšieho dáta.
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Oslobodenie obce

Z histórie

Najstaršia generácia minulého storočia prežívala ťažké životné
obdobie prvej (1914 – 1918) a druhej (1939 – 1945) svetovej vojny. Prvá
si vyžiadala 10 miliónov ľudských životov, druhá 50 miliónov.
Po nástupe Hitlera k moci v Nemecku v roku 1933 sa začína príprava
na vojnu s cieľom ovládnuť celú Európu, neskoršie aj svet. Hoci cez naše
územie neprešli frontové bojiská, všetci občania prekonávali útrapy
a následky vojen. Aké boli pomery v obci v roku 1944? Obyvatelia boli
slovenskej i nemeckej národnosti, v obci bol obvodný notársky úrad,
obvodným notárom bol Albert Scholtz, starostom Ján Gärtner.
V septembri odchádza časť nemeckých detí spolu s matkami a so svojim
učiteľom Alexandrom Šimonom do Nemecka. Na územie Slovenska
prichádzajú jednotky nemeckej armády, aby potlačili Slovenské národné
povstanie. Aj do našej obce prichádza 15. októbra 1944 nemecká tylová
jednotka, ktorá je ubytovaná v evanjelickej škole v opustenom dome
Offenberga. Svoju vojenskú techniku má umiestnenú v stodolách
a v zákopoch za farou. Jedno obrnené vozidlo je v zákope v miestnom
parku. Táto jednotka mala za úlohu dezinfikovať šatstvo vojakov
bojujúcich na frontoch. Práce prevádzali v okolí cigánskej osady, kde si
vybudovali k tomuto účelu vhodné priestory. V obci sa zdržiavala do 21.
januára 1945. V škole sa nevyučovalo od 6. novembra 1944 do 4. februára
1945.
Začiatkom roku 1945 ozveny druhej svetovej vojny prenikajú aj do
našej obce. Zvuky výstrelov sú deň čo deň bližšie. V Kežmarku bola
zriadená Ortskomandatúra, ktorá riadila práce vojenského charakteru.
Budujú sa zákopy. Občania pracujú aj pri zákopových prácach v okolí
Spišskej Novej Vsi. Iba rýchly útek im pomáha dostať sa včas domov pred
zabratím na ďalšie práce. Časť mužov slovenskej národností, aby sa vyhla
pracovnej povinnosti, odchádza do lesa, kde sa ukrýva v horárni za
pomoci horára Zálešíka. 10. januára 1945 odchádza časť nemeckých
rodín. Po ich odchode ostáva 38 budov prázdnych. Oslobodzovacia
armáda sa rýchlo približuje, o čom svedčí príchod nepriateľských vojsk od 22. do 24. januára maďarské vojská, po nich 25. januára nemecké
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jednotky. V ďalších dňoch – dňom i nocou prichádzajú od Levoče na
Kežmarok motorizované a pešie jednotky. Po ceste smerom na Kežmarok
a Žakovce prechádzajú stáda oviec a kráv, ktoré ženú nemeckí vojaci.
Cesta je natoľko preplnená utekajúcou nemeckou armádou, že nie je
možné po nej ísť peši. Posledná časť nepriateľského vojska prichádza 27.
januára. Úlohou týchto vojakov je ničiť za sebou cesty a mosty, ktoré
podminúvajú. V noci 27.1. nastal silný výbuch – vybuchli míny pod
mostom pri evanjelickej škole. Most je na pravej strane poškodený, ale
schopný pre ďalšie používanie. Ráno sa výbuchy opakujú. Vyhodený je
most pri cigánskej osade a na ceste smerom na Huncovce. Cez deň
odchádza posledná nemecká jednotka smerom na Žakovce. Za sebou
kladie na cestu míny. Dedinu opustil posledný vojak fašistickej armády.
Občania túžobne očakávajú osloboditeľov.
Pokračovanie v budúcom čísle.

Viete, že ...

Jozef Žemba
kronikár obce
__________________________________________

ü Tradičný

termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na
severnej pologuli od 18. do 25. januára. Tento termín navrhol v roku
1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi
sviatkami Katedry sv. Petra a Obrátenia sv. Pavla, čo mu dodalo
symbolický význam. Na južnej pologuli sú v januári prázdniny, takže
cirkvi slávia Týždeň modlitieb v inom termíne, napríklad v blízkosti
sviatkov Zoslania Ducha Svätého (ako to navrhlo Hnutie pre vieru a
poriadok v roku 1926), ktoré tiež symbolizujú jednotu Cirkvi.
ü Svätý otec Benedikt XVI. prijal v sobotu 27.12.2008, zrieknutie sa úradu
rožňavského diecézneho biskupa Mons. Eduarda Kojnoka z dôvodu
dosiahnutia veku 75 rokov, v súlade s Kán. 401 Kódexu kánonického
práva. Rožňavským diecéznym biskupom sa automaticky stal doterajší
koadjútor diecézy Mons. Vladimír Filo.
ü Latinská Amerika, konkrétne biskupi z Hondurasu, Bolívie, Chile,
Argentíny, Ekvádoru, Venezuely, Mexika sa spojili v modlitbe za
výzvy do nového roka 2009
Zdroj: KBS
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Svätý Severín

(8. január)

Svätci známi
i neznámi

Svätý Severín nebol biskupom, ani kňazom, ani rehoľníkom. Bol
„iba“ jednoduchým veriacim laikom, ktorý správne porozumel
a uskutočňoval výzvu sv. Pavla: „Plň službu blahozvestca“ ( 2 Tim 4,5).
Presný dátum jeho narodenia nie je známy, zomrel 8. januára 482.
Z jeho učenosti a výslovnosti sa dalo vydedukovať, že má rímske
vzdelanie a že pochádza z južných krajov (z Talianska). Spočiatku sa začal
starať o rímske rodiny bývajúce na pravom brehu Dunaja – terajšie mestá
Salzburg, Passau a Viedeň. Katolíckych kresťanov v týchto mestách
prenasledovali pohania a bludársky ariáni.
Keď Dunaj pre veľké mrazy zamrzol a nemohli sa priviezť potraviny,
v meste (Mautern – teraz časť Viedne) nastal veľký hlad. Obyvatelia
žiadali o pomoc Severína a povedali mu, že istá bohatá vdova menom
Prokula má ukryté veľké zásoby obilia, aby ho neskôr draho predala.
Severín je oslovil: „Boh sa milostivo postará o svojich verných, ale ty
svoje skazené obilie vysypeš do Dunaja. Preto choď a pomôž chudobným,
kým je čas!“ Tieto slová sa jej dotkli tak, že išla a rozdala chudobným
všetko, čo mala. Viaceré okolité mestá mu ponúkali biskupskú hodnosť,
ktorú vo svojej pokore odmietol.
Najradšej býval vo svojej pustovníckej chyžke, kde sa cvičil
v najprísnejšom sebazapieraní; spával na zemi, jedol málo, aj to len raz
denne po západe slnka a vo veľkom pôste iba raz týždenne; víno nikdy
nepil. Obliekal sa do srsteného rúcha a chodil bosý v každom ročnom
období. Modlieval sa za blaho a spásu národov. Dary, ktoré dostával
rozdával chudobným, alebo ich vynakladal na stavbu kostolov a kláštorov.
Vybudoval kostoly vo Fabiane (Viedeň), v Batavii (Passau) a v Juvavii
(Salzburg). Jeho svätý život prilákal k nemu mnoho kajúcich mužov, pre
ktorých postavil kláštor; teraz sa volá Heiligenstadt. V ňom ich viedol
k dokonalosti. Vplyvne účinkoval na rozličné pohanské kniežatá, ku
ktorým často chodil, orodoval za utláčaných a krotil ich hnev. Od 9.
storočia trvalo odpočíva v Neapole, kde boli jeho telesné pozostatky
prevezené.
podľa knihy K. Mečiara: Životy víťazov
spracovala A. Dlugošová
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___________________________________

Svätý Pavol a jeho život

Čitateľská
súťaž

Milí čitatelia, pri príležitosti prebiehajúceho roku sv. Pavla sme pre
Vás pripravili čitateľskú súťaž s názvom „Svätý Pavol a jeho život“.
Priebeh a pravidlá súťaže:
· Do súťaže sa môže zapojiť ktorýkoľvek čitateľ časopisu bez rozdielu
veku
· Súťaž bude pozostávať zo šiestich kôl (január – jún 2009).
· V každom kole bude šesť otázok – päť z nich bude s možnosťou výberu
odpovede a jedna bez možnosti výberu odpovede.
· Pri odpovedi s možnosťou výberu odpovede stačí napísať číslo otázky
a písmeno, ktoré je správnou odpoveďou – napríklad - 1 c
· Pri otázke bez možnosti výberu odpovede je potrebné napísať súradnice
miesta, kde ste našli vo Svätom písme správnu odpoveď – napríklad otázka: Ako sa volal Pavol hebrejským menom? odpoveď: Šavol.
(Sk13,9). Ak budú súradnice pri tejto odpovedi chýbať, bude odpoveď
neúplná a nebude považovaná za správnu.
· Svoje odpovede napíšte na akýkoľvek lístok, na ktorý nezabudnite uviesť
svoje meno a adresu. Lístok vhoďte do schránky v kostole označenej
nápisom „súťaž“.
· V prípade, že máte prístup k internetu, môžete svoje odpovede zasielať emailom na adresu dlugosa@gmail.com, ale ani v tomto prípade
nezabudnite uviesť svoje meno a adresu.
· Svoje odpovede zasielajte vždy do konca mesiaca, v ktorom budú
zverejnené otázky.
· Spolu s novými otázkami budú v každom nasledujúcom čísle časopisu
zverejnené aj správne odpovede z predchádzajúceho čísla.
· V každom kole bude vyžrebovaný jeden súťažiaci s najvyšším počtom
správnych odpovedí, ktorý bude odmenený vecnou cenou.
· Do súťaže je možné zapojiť sa v ktoromkoľvek súťažnom kole. Čím viac
súťažných kôl, tým väčšia šanca na výhru.
· Na konci súťaže budú odmenení prví traja súťažiaci s najvyšším počtom
správnych odpovedí počas trvania súťaže. V prípade rovnosti bodov
(správnych odpovedí) rozhodne žrebovanie.
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.Otázky prvého kola čitateľskej súťaže:
1.

2.

Kde sa narodil sv. Pavol?
a)
Antiochia
c)
Jeruzalem

b)
d)

Tarzus
Efez

Na akom mieste sa udialo Pavlovo obrátenie?
a)
Antiochia
b)
c)
Jeruzalem
d)

Tarzus
Damask

3.

Kde boli Kristovi učeníci prvý krát nazvaní „kresťanmi“?
a)
Antiochia
b)
Tarzus
c)
Jeruzalem
d)
Efez

4.

Kde sa konal prvý koncil, na ktorom sa zúčastnil aj sv. Pavol?
a)
Antiochia
b)
Tarzus
c)
Jeruzalem
d)
Efez

5.

Jedným z miest, na ktorých sv. Pavol prorokoval bolo ...?
a)
Solún
b)
Alexandria
c)
Tripolis
d)
Gibraltar

6.

Koľko kladne formulovaných atribútov vymenúva Pavol v
hymne na lásku v Liste Korinťanom; ktoré sú to? Uveďte aj
súradnice Sv. písma, kde sú tieto atribúty vymenované.

________________________________________

Myšlienky o
živote

Chcel som napísať svoj životopis, ale potom som
si spomenul, že človek má písať iba o veciach ktoré pozná. (W.Allen)
Život je ako trúbka. Keď do nej nefúkaš, nič z nej nevyjde. (L.Armstrong)
Z toho, čo nebolo a čo nikdy nebude, zruční spisovatelia vytvoria
najkrajšie romány o tom, čo je. (I.Andrič)
Život je iba beh k smrti, kde sa nikto nemôže ani na chvíľu zastaviť, ani
spomaliť krok. (sv.Augustín)
Život je nemocnica, v ktorej je každý pacient posadnutý túžbou zmeniť
posteľ. (Ch.Baudelaire)
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_________________________________________

Zákaz obracať sa

Haló, tu je
BOH!

Je sedem hodín večer a skoro všetko je v poriadku! Karol si po
namáhavom dni hodí pár vecí do tašky a ide na tréning. Zvoní telefón.
- Haló? Tu je Boh.
- Á, zdravím, tu je Karol!
- Ty si ešte tam? Veď už je sedem, už si mal byť na štadióne.
- Jasné, meškám! Takže maj sa, prežehnám sa a utekám! O.K.?
Smola, vždy mi voláš, keď sa ponáhľam.
- Vždy sa ponáhľaš, vždy si v pokluse, stále máš tisíc iných
povinností. Ak by som chcel, aby si bol slobodný a ochotnejší,
musel by som byť priamo Boh... To bol žart. Pokúšam sa
rozosmiať ťa.
- To sa ti podarilo! O.K. vynasnažím sa byť ochotnejší; ale ty zmeň
pracovnú dobu, dobre?
- Dnes som ťa hľadal v mládežníckom stredisku. Nebol si tam.
- Išiel som sa s Ferom pozrieť na Kawasaki 250. Urobil som niečo
zlého? Je azda hriech pozerať sa na motorky?
- Hľadal som ťa aj včera...
- ... a v stredisku... si nebol! To je nejaká pesnička? Keďže vieš
všetko, určite vieš aj to, kde som bol predvčerom?
- Bol si v práci u tvojho otca.
- Presne tak! A čo som robil v práci u môjho otca? Makal som ako
kôň, mám dolámaný celý chrbát a nielen ten. To ti mám ja
pripomínať 4. prikázanie „cti otca svojho i matku svoju“?
- Sľúbil si, že budeš mať službu v klubovni. Keď niečo sľúbiš, už sa
nesmieš obracať späť. Všetky povinnosti sú dôležité
a najdôležitejšie je dotiahnuť to, čo sme si predsavzali.
- Jasné! Teraz je 19:07. Predsavzal som si, že pôjdem na tréning.
Môžem ísť alebo mi nebeský Otec dá ospravedlnenku?
- Len choď; ozvem sa ti zajtra. Skúsim ťa vyhľadať v stredisku
alebo na motokrosovej dráhe. Tam sa jazdí na Kawasaki 250,
však?
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- Tam. A ak ma upozorníš, dám si aj prilbu!
- Keď sa dnes večer vrátiš, prečítaj si túto stať z evanjelia: Lukáš,
kapitola 9, od verša 57. Zíde sa ti to.
- Pozhovárame sa o tom inokedy. Na dnes večer mám dosť rečí.
- Prv, než skončíme, ešte mi prezraď, koľko dní musíš pomáhať
otcovi v práci, aby ti kúpil motorku?
- To sa opýtaj jeho, vy otcovia, si lepšie rozumiete!
Z evanjelia podľa Lukáša:
Inému vravel: „Poď za mnou!“ On odpovedať: „Pane, dovoľ mi
najprv odísť a pochovať si otca.“ Ale Ježiš mu povedal: „Nechaj, nech si
mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!“ Aj iný
hovoril: „Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa
s rodinou.“ Ježiš mu povedal: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť,
nie je súci pre Božie kráľovstvo.“
Pane, mám naponáhlo, som veľmi zaneprázdnený.
Sľúbil som ti, že ťa budem nasledovať,
ale teraz nemám čas.
Máš ma rád, voláš ma a žiadaš ma,
aby som dodržal dané slovo.
Žiadaš ma, aby som sa neobzeral späť,
aby som neupustil od toho, čo som si predsavzal.
Žiadaš ma, aby som kráčal za tebou,
aby som sa aj ja stal robotníkom na tvojej žatve.
Pane, urob ma ochotným a pripraveným.
Nedopusť, aby ma množstvo povinností zahltilo,
Aby som kvôli každodennému zhonu zabudol na svoj sľub.
Pomôž mi, aby som vedel každý svoj deň naplniť
až po okraj ako poďakovanie za tvoju lásku.
Odpusť mi, Pane, že často zabúdam na to,
že mi dávaš všetok čas, ktorý potrebujem.
Zdroj: Valerio Antonioli: HALÓ, TU JE BOH!
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rok 2008
Ø

Sviatosť manželstva:

Ľubomír Kuc a Lívia Lowyová
Peter Pirožek a Radka Wiesnerová
Vladimír Lajčák a Lucia Galovičová
Lukáš Bartko a Zuzana Zakopjanová
Peter Hatas a Petra Zummerová
Miroslav Bendík a Gabriela Ziburová
Ø

Michal Faltin a Jana Plutová
Albín Koky a Beáta Čonková
Milan Garnek a Daniela Kaprálová
Ľubomír Čekovský a Jozefína Sýkorová
Matúš Čief a Katarína Pichnarčíková

Sviatosť krstu:

Lea Kucová
Liana-Anna Kovalčíková
Sofia Mária Olejárová
Karolína Dilská
Marcel Zummer
Alexander Filo
Zuzana Bodyová
Mariana Kokyová
Dominika Mirgová
Marek Zakopjan
Adam Pirožek

Ø

Farská
matrika

Tamara Baloghová
Peter Toporcer
Lukáš Pirožek
Klaudia Kokyová
Erik Žiga
Silvia Slivinská
Peter Kuzmiak
Tatiana Kokyová
Viktória Peštová
Liliana Vilgová
Alexandra Bendíková

Pohreby:

Vojtech Gábor
Žofia Compelová
Marek Hrebeňár
Anna Parimuchová
Martin Jankura

Albert Koky
Pavol Chlebový
František Slezák
Ján Kuchta
Žofia Antoleková
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Jozef Zajac
Milan Mecko
Milan Harmáček
Anton Štieber
Irena Kovalčíková

________________________________________

Hymnus na lásku

– vianočná verzia

Zaujalo nás
na internete

Keby som svoj dom dokonale vyzdobil jedľovými vetvičkami,
blikajúcimi svetielkami a vyhrávajúcimi zvončekmi, ale nemal by som
lásku k svojej rodine, nebol by som ničím iba dekorátorom. Keby som sa
namáhal v kuchyni a piekol kilá vianočných keksov, labužníckych maškŕt
a keby som k jedlu prestrel nádherný stôl, ale nemal by som lásku k svojej
rodine, nebol by som ničím iba kuchárom. Keby som pomáhal v charitnej
jedálni, v domove dôchodcov spieval koledy a všetok svoj majetok minul
na blahobyt, ale nemal by som piesne pre svoju rodinu, nič by mi to
neosožilo. Keby som ozdobil vianočný stromček žiariacimi anjelmi a
háčkovanými hviezdami, zúčastnil sa tisícich osláv a v zbore spieval
kantáty, ale nemal by som v srdci Ježiša Krista, tak som nič nepochopil, o
čo vlastne ide.
Láska prerušuje pečenie kvôli objatiu dieťaťa. Láska necháva bokom
ozdoby kvôli pobozkaniu manželského partnera. Láska je priateľská
napriek náhleniu a stresu. Láska nezávidí iným ich domácnosť s
vyberaným vianočným porcelánom a priliehavými obrusmi. Láska
neokrikuje deti, aby uhli z cesty, ale je vďačná, že sú a že môžu stáť v
ceste. Láska nedáva iba tým, ktorí môžu niečo vrátiť, ale s radosťou
obdarúva práve tých, ktorí darčekom odpovedať nemôžu. Láska všetko
znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne.
Videohry sa rozbijú, perlové retiazky sa roztrhnú, tenisové rakety
zhrdzavejú, ale dar lásky zostáva...
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