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Vydané pre vlastnú potrebu
Farský časopis zostavili: Páter Martin Lehončák, OSPPE - správca farnosti a Mgr.
Ľudmila Machová. Taktiež ďakujeme za pomoc aj ostatným pátrom pavlínom z miestnej
komunity, ktorí prispeli k vydaniu časopisu.
Svoje rady, nápady, pripomienky i postrehy
nám môžete poslať na našu mailovú adresu:
hlaholzvonov@gmail.com. (Autorka všetkých
neoznačených textov a foto Mgr. Ľudmila
Machová.) Všetky predchádzajúce čísla Hlaholu zvonov nájdete na internetovej stránke:
www.bazilika.sk v oddelení farnosť.
Grafické spracovanie a tlač:
Tlačiareň LUNA, Moravský Svätý Ján
Neprešlo jazykovou úpravou.
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Opýtali sme sa
Odborníka na liturgiu - don Mariána Valábka SDB, sme poprosili o odpoveď na
nasledujúcu otázku:
Pri ktorom znamení kríža, ktoré robí
kňaz počas svätej omše, sa musia veriaci prežehnať?
Veriaci sa pri liturgii prežehnávajú vždy,
keď kňaz (biskup, diakon) žehná osoby. Rovnako sa spolu s kňazom prežehnávajú v I. Eucharistickej modlitbe pri sv.
omši. Tiež sa prežehnávajú pri vstupe a
odchode z kostola pri použití svätenej
vody zo sväteničky. Prežehnávame sa
spolu aj vtedy, keď kňaz žehná predmety
a zároveň tých, ktorí ich budú používať
(napríklad ruženec, kríž a pod.).
Neprežehnáva sa, keď kňaz žehná iba
predmety (či chlieb a víno ako súčasť
epiklézy pri eucharistickej modlitbe),
keď žehná sakrálne predmety, rovnako nie, keď kňaz kropí svätenou vodou
zosnulého pri pohrebných obradoch
alebo aj hrob, do ktorého bude uložené telo zosnulého. Ani vtedy nie, keď
kňaz koná obrad požehnania predmetov
(napr. auto, alebo budovu, či nejakú insigniu mesta a pod.). Pri takomto obrade
sa veriaci prežehnávajú pri záverečnom
požehnaní, ktorým sa obrad požehnania
končí...
Ďakujeme za odpoveď a ponúkame vám
možnosť touto cestou zistiť odpoveď na
problém, ktorý zaujíma vás.
Môžete využiť náš redakčný
mail: hlaholzvonov@gmail.com.
Hlahol zvonov 4/2018

PRIHOVÁRAME SA VÁM:

Drahí bratia a sestry!
Minule som sa prechádzal po lese na
severe Slovenska. Vial ľahkosilný vánok,
taký stredný, taký plus - mínus, čo vám
trochu vlasy rozhodí a potom vám ich
vráti na pôvodné miesto. Bolo už chladnejšie, ale pritom nebola zima, boli mraky na oblohe, ale pritom sa tiež predieralo slnko a osvecovalo ma, nenašiel som
žiaden dubák, ale pritom tam hríby boli.
Mne táto skúsenosť pripomenula človeka. Je vo mne veľa vecí, ktoré nezvládam,
či nezvládame, máme tienisté stránky, prežívame krízy, ťažkosti, konflikty,
problémy, chorobu... tak ako vietor, tak
ako chlad okolo nás, tak ako mraky na
oblohe. Na druhej strane zažívame tiež
radosť, pekné chvíle, priateľstvo, lásku...
tak ako predierajúce slnko, tak ako teplo
okolo nás či hríby v lese. Napriek všetHlahol zvonov 4/2018

kým situáciám nás dobrý Otec v nebi
volá každý deň - Poď za mnou. Napriek
všetkým situáciám pred nami stojí Mária inšpirujúca svojím postojom - Hľa,
služobnica Pána. Napriek všetkým situáciám znie hlas cirkvi, ktorá hlása, hoci si
slabý, neboj sa svätosti.
Aký bol však môj celkový dojem z tohto
lesa? Asi taký istý, ako keď prídete do
mäsiarstva a ohúri vás vôňa klobásky,
údeného, slaniny, „húrok“, tlačenky,
dotkne sa vás pestrosť. Počasie nebolo
ideálne, ale stromy sa začali sfarbovať,
jeden bol zelený, jeden žltozelený, druhý
zelenožltý, ďalší červenkastý, iný už taký
plešatý - napolo opadaný, ale spolu vytvárali krásny, pestrý obraz. Každý z nás
je iný, ale máme čo ponúknuť, Boh sa
s nami nepomýlil, spolu tvoríme pestrú rodinu cirkvi, každý z nás je dôležitý
a vzácny.
K blížiacemu sa času sviatku všetkých
svätých pozývam vás, ale aj seba: Nebojme sa svätosti. Odovzdajme sa Bohu
takí, akí sme, s dobrým aj zlým v nás,
nech Jeho Duch nás premieňa a s Jeho
pomocou spolu vytvoríme niečo krásne,
také ako les na jeseň. Dôležitý, dôležitá,
nenahraditeľný, nenahraditeľná si aj TY.
Ako hovorí pápež František: spolu v sile
evanjelia môžeme skutočne zmeniť svet.

páter Michal
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Národná púť 2018
„Ak si nájdeš čas na Boha,
nájdeš si čas i na seba.“ Milan Lach SJ
Naša farnosť už po druhý raz pod vedením
pátrov pavlínov pripravila sprievodný program Národnej púte, ktorý do našej farnosti,
k spoločnej Nebeskej Matke, každoročne
priláka tisíce pútnikov. Tých tohtoročných
bolo podľa niektorých údajov až 30 tisíc.
Krásne slnečné počasie podčiarklo a umocnilo sviatočnú atmosféru celonárodnej púte.
Bohatý trojdňový program otvorila Mariánska hodinka, ktorú viedlo spoločenstvo
Modlitby za kňazov. Po slávnostnej svätej
omši, ktorej predsedal správca farnosti
Kúty vdp. František Moško, pripravili program miestni farníci. Všetkým vyrazili dych
úžasným muzikálovým podaním svedectva zo života v našej vlasti po 50. rokoch
minulého storočia, keď začal doslova hon
na Cirkev a jej predstaviteľov. Predstavenie
Svedkovia nádeje bolo nielen obrazom života blahoslavených - don Titusa a sr. Zdenky,
ale podalo svedectvo celej 40-ročnej epochy ukrývania a prenasledovania. Deti zo
7hláska, animátori, rodičia, hudobníci, pátri
pavlíni a technici podali krásny výkon, za
ktorý zožali zaslúžený potlesk od zmoknu-

tých a vytrvalých divákov.
Pre väčšinu dobrovoľníkov začal program
hlavnej púte o 7. hodine na nádvorí, no pre
mnohých aj oveľa skôr. Bez dobrovoľníckej
pomoci domácich farníkov, ale aj podporovateľov zo širokého okolia, by bola organizácia púte len ťažko zvládnuteľná. Všetkým
patrí za ich obetavosť, trpezlivosť a najmä
obetovaný čas veľké Pán Boh zaplať!
Hlavným celebrantom svätej omše 15. septembra 2018 o 10.30 h. bol bratislavský
arcibiskup Stanislav Zvolenský. Kazateľom
bol vladyka Milan Lach SJ, gréckokatolícky
biskup z Eparchie Parma v USA, ktorý si za
svoju homíliu vyslúžil veľký srdečný potlesk u nás na Národnej púti už v roku 2015.
Opäť aj v tomto roku povedal veriacim (ale
aj neveriacim) povzbudivé slová a krásne
myšlienky. Tu je jedna z nich: „Nemajme
strach povedať druhému prepáč. Veď to
je veľkosť človeka! To dokáže len pokorný
človek, nie pyšný.“ Mnohým z nás však stále rezonujú v ušiach slová o rodine, ktorá
má byť základ; o schopnosti zastaviť sa, byť
s rodinou, prežívať spolu chvíle oddychu
práve v tento veľký kresťanský celoslovenský sviatok.
Počas púte seniorov a chorých bola už
tradične zaplnená pútnikmi nielen Bazilika,
ale aj okolitý areál. Každoročne prichádzajú
Záver predstavenia
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Biskup Milan Lach SJ počas homílie

16. septembra pred svoju Nebeskú matku
a prosia ju o silu v chorobe, v rodine, v každodenných radostiach i starostiach. V tomto roku prišiel s paličkou aj storočný pútnik
(nar. 7. 5. 1918), pán Július Turček z Bratislavy, ktorého osobne pred koncom svätej
omše pozdravil sám celebrant a kazateľ sv.
omše - Mons. Jozef Haľko a správca našej
farnosti a predstavený rehole Pavla I. pustovníka páter Martin Lehončák OSPPE. Pán
Július sa po smrti 33-ročnej manželky pri
pôrode ich štvrtého dieťaťa staral o svoje
deti (s najmladším mu prvé tri roky pomáhala jeho sestra). Dve z detí mu už nežijú.
Až do svojich 80. rokov pracoval ako údržbár a elektrikár. Prišiel k Panne Márie ďakovať, lebo práve ona ho vedie celým životom,
veď sa jej spoločne so svojou manželkou
po sobáši zasvätili. Neskôr sa zasvätili aj
Božskému Srdcu Ježišovmu.
Za multimediálnymi prenosmi z bohatého
programu púte stojí celý tím technikov,
ktorý pod vedením Petra Nigroviča zabezpečuje kompletné prenosy. Ich príprava
ohľadom ozvučenia a techniky začína už
niekoľko dní pred celým programom. Zostávajú v pozadí, no sú pre chod púte veľmi
dôležití. Článok o tíme technikov si prečítate v tomto časopise na stranách 14 - 17.
Hlahol zvonov 4/2018

Pán Július - storočný pútnik, si vyslúžil od prítomných úprimný potlesk

V tomto roku sa dostalo cti niesť milostivú sochu mládencom a mužom z našej farnosti: Peter Slovák, Marek Irša, Vladimír Pöstényi a Ján
Prachár ml.

Tím technikov na nádvorí kláštora
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Zo života vo farnosti
2. ročník Dňa rodiny
V sobotu 25. augusta 2018 zorganizoval
miestny klub KDH v spolupráci s farským
úradom v Šaštíne-Strážach 2. ročník podujatia pre všetkých farníkov s názvom
Deň rodiny. Program začal prehliadkou
Mariologického múzea so sprievodným
slovom pátra Martina Lehončáka. Nasledovalo oficiálne otvorenie podujatia
v miestnom oratóriu za účasti podpredsedu KDH Petra Bobulu, poslanca TTSK
Petra Gerharta, krajského predsedu Ivana
Uhliarika a neskôr prišiel na podujatie aj
primátor mesta Jaroslav Suchánek. Všetkých hostí a účastníkov podujatia v úvode pozdravila a privítala aj predsedníčka
miestneho klubu KDH p. Kristína Pöstenyi.
Správca farnosti - p. Martin nezabudol na
požehnanie prítomných i rodín vo farnosti
a pripomenul, že v tento istý deň sa pápež
František zúčastnil Svetového stretnutia
rodín v Dubline.
Bohatý kultúrny program podujatia otvorila speváčka Zuzana Szpevár, ktorá spievala najprv pre deti (aj s deťmi) a potom

Na cukrovej vate si pochutnali nielen deti, ale
i nejeden dospelák

pridala i piesne pre dospelých. Program
obohatilo tanečné vystúpenie detí z miestnej ZUŠ, známych ako skupina ŠandS.
Najmenších divákov zaujal kúzelník Ivan
a Šašo Ľuboš. Staršiu generáciu pozdravili mariánskymi i ľudovými piesňami
členovia miestnej JDS so spevokolom
Senior. V programe nemohol chýbať ani
detský farský spevokol 7hlások, ktorý má
vždy veľkú podporu v publiku. Počas celého podujatia sa pomedzi návštevníkmi
prechádzali „maskoti“ podujatia - myšiak
Mickey a jeho priateľka Minnie. V bohatej tombole bolo vyše stovky cien a na jej
žrebovanie všetci netrpezlivo čakali do poslednej chvíle. Oblačné počasie zabránilo

Ani usmoklené počasie neodradilo návštevníkov podujatia
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Bohatý program patril najmä deťom

Kúzelník Ivan s malým pomocníkom Markusom
Dobrovoľnícky tím

Hlahol zvonov 4/2018

nafukovacím atrakciám pre deti, ale náhradou im bola cukrová vata, maľovanie
na tvár a tvorivá dielnička s papierovým
vyrábaním. Pre všetkých bol pripravený
chutný guláš, párky, bohatý pitný režim
a iné dobroty.
V mene celého klubu KDH a farského
úradu patrí veľké poďakovanie všetkým
sponzorom, ktorí finančne alebo vecnými
darmi prispeli k priebehu 2. ročníka Dňa
rodiny. Taktiež patrí vďaka približne piatim
desiatkam dobrovoľníkov, ktorí pomohli s realizáciou a priebehom tejto aktivity
a pripravili krásne popoludnie pre vyše
300 účastníkov podujatia.
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Z Národnej Svätyne
Ďakovanie za úrodu
Už naši predkovia v minulosti verili, že za
dobrú úrodu sa treba modliť k Pánu Bohu.
Nezabúdali však ani na poďakovanie za
všetky dary, ktoré im Pán nadelil a ako znak
vďaky pripravovali dožinkové pobožnosti.
Súčasťou slávností prvých sobôt v našej
Bazilike je už tradične v septembri aj krojovaný sprievod, ktorý prináša obetné dary
z plodov záhrad i polí.
S obetnými darmi prišli poďakovať farníci
zo Štefanova, Borského Mikuláša, Radošoviec a Závodu. Domáci mali v tomto roku
doteraz početnejšiu účasť. Boli prítomní
muži vo farských krojoch, ktorí niesli sochu
a deti spolu s mamičkami. Priniesli dary zo
záhrad, polí a výrobky, ktoré pripravili ich
rodičia alebo oni sami. Počas augustových
stretnutí v oratóriu vytvorili deti pod vedením svojich mamičiek i babičiek krásne vý-

Muži z našej farnosti v nových slávnostných krojoch sa za prvý rok ich používania stali súčasťou
prvosobotňajších pobožností a iných farských
aktivít.

robky, ktoré priniesli ako obetné rady a vyzdobili nimi jeden z bočných oltárov.
K bohatej výzdobe oltárov i celej Baziliky
prispeli mnohí darcovia, ktorým touto cestou vyprosujeme za ich štedrosť veľa milostí. Podarilo sa vyzbierať veľa dopestovaných
plodov, ale aj výtvorov a dekorácií ľudských

Deti prinášajú vlastnoručne vyrobené obetné dary
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Septembrovú fatimskú pobožnosť celebroval Mons. Ján Formánek, pápežský prelát, za spoluúčasti
dekana Šaštínskeho dekanátu vdp. Milana Čanigu, správcu farnosti pátra Martina Lehončáka OSPPE
a vdp. Mariána Béra, riaditeľa Klubu priateľov TV LUX.

Krojovaný sprievod v tomto roku tvorilo takmer 40 dobrovoľníkov z farnosti i okolia

rúk. Jeden oltárik si vyzdobili členovia miestnej organizácie, ďalší bol dielom šikovnej
kvetinárky s dcérami alebo výsledkom práce detí z farnosti. Dary k výzdobe priniesli aj
farníci z okolia a veľký podiel majú aj domáce aranžérky spolu s pánom kostolníkom.
Celkom sa na výzdobe podieľalo vyše 20
dobrovoľníkov.
Jeden z vyzdobených bočných oltárov
Hlahol zvonov 4/2018

9

Zo života vo farnosti
Remeslami spájame generácie
V minulom čísle nášho časopisu sme
vás informovali o úspešnom projekte
Remeslami spojíme generácie, ktorý
je práve realizovaný v našom oratóriu.
Občianske združenie výrobcov ručných
prác a pokračovateľov ľudových remesiel
s názvom Handmade by Šaštín-Stráže
vypracovalo plán na stretnutia generácií
a predávanie si navzájom svojich zručností a schopností. Deti sa pod vedením
zručných remeselníkov a výrobcov učili
v auguste vyrábať dožinkové dekorácie,
ktoré tvorili súčasť výzdoby dožinkovej
pobožnosti v Bazilike Sedembolestnej
Panny Márie. Prvé stretnutie bolo venované výrobkom z nekysnutého cesta
a malo najväčšiu účasť. Čajovňa v oratóriu bola plná vravy, ale najmä šikovných
ľudí všetkých vekových kategórií. Na
ďalšom stretnutí si deti vyrobili z kartónu a obilia slniečka, ktoré osobne priniesli 1. septembra ako obetné dary na

znak vďaky za požehnanú úrodu. Tretie
stretnutie bolo zamerané na aranžovanie
kytičiek na drevených či korkových podložkách. Opäť sme využili obilie, ale aj
sušené kvety a najmä voňavú levanduľu.

Deti s vyrobenými slniečkami

Dekorácie z nepečeného cesta
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Septembrové stretnutia patrili drotárstvu
v novom modernom poňatí a hlavným
materiálom okrem drôtu boli aj koráliky všetkých veľkostí, farieb i tvarov.
Spoločné stretnutia v čajovni ponúkli
relax i zábavu v jednom, pretože sme si
mohli popri práci i zaspomínať na svoje remeselnícke začiatky. Vyrábali sme
spoločne rôzne dekoratívne srdiečka či
ozdôbky - stromčeky, ktoré tešili najmä
samotných výrobcov, ale aj prívesky
a kvety. Mimoriadne sme sa spojili so
skupinou mladých animátorov a spoločne sme vyrábali aj ružence, ktoré sú teraz
v októbri využité pri piatkových detských
ružencoch pred večernou svätou omšou
v Bazilike. Veríme, že budú využívané aj
počas roka, pretože si ich vyrobili všetci

Hlahol zvonov 4/2018

Sústredení na prácu

vlastnoručne, čím budú mať svoje čaro
a hodnotu oveľa vyššiu.
V októbri nás v rámci projektu čaká pletenie - z papiera i pedigu a novembrové
stretnutia budú patriť anjelikom a iným
vianočným dekoráciám. Projekt ukončíme spoločným vyrábaním adventných
vencov 1. decembra, na ktoré touto cestou všetkých srdečne pozývame. Mate-

riál a pomôcky sú zabezpečené vďaka
nadácii Tesco, ktorá podporuje realizáciu našich aktivít. Ďakujeme za podporu
a pomoc.

Mamičky pomáhali svojim deťom a niekedy aj deti mamičkám
Hlahol zvonov 4/2018
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Vzácna návšteva z Beninu
Keď Pán vyslyší naše prosby
Modlitebné spoločenstvo Matky Sedembolestnej v Šaštíne
- Strážach už tretí rok finančne
i duchovne podporuje bohoslovca
z Beninu prostredníctvom aktivity
Pápežských misijných diel v Bratislave. S veľkou radosťou prijali
členovia tohto spoločenstva správu, že ich 23. júla 2018 osobne
navštívi rektor kňazského seminára Ambroise Kinhoun v sprievode
nového národného riaditeľa PMD
o. Ivana Kňazeho, ktorý začal svoje
5-ročné pôsobenie v tejto funkcii
v júni tohto roku.
Program návštevy začal po príchode
pred Národnú svätyňu srdečným zvítaním sa všetkých prítomných a prehliadkou Baziliky Sedembolestnej Panny
Márie v sprievode rektora svätyne pátra Ondreja Kentoša OSPPE. Nasledovala prehliadka kaplnky, kde sa každý
utorok večer stretávajú členovia modlitebného spoločenstva pri modlitbe
Sedembolestného ruženca. V kaplnke
sa nachádza aj socha Fatimskej Panny
Márie a pri jej nohách je fotografia bohoslovca, aby bol aj on symbolicky či
duchovne prítomný pri jeho odovzdávaní do rúk najvyšších. Tu všetci zažili
aj veľmi silný moment stretnutia, keď
sa spoločne - francúzsko-slovensky
12

Biskup a rektor kňazského seminára Ambroise
Kinhoun

pomodlili desiatok za úmysly vyslovené rektorom Ambroise Kinhounom.
Ďalším bodom stretnutia bolo priateľské posedenie spojené so vzájomnými otázkami, odpoveďami, zdieľaniami,
svedectvami, kronikou spoločenstva,
aj malým občerstvením. Každého prítomného člena spoločenstva na rozlúčku rektor osobne požehnal i pobozkal
na čelo. Stretnutie ukončila obhliadka
Trojhrannej kaplnky a areálu pred Bazilikou. Po vyše dvojhodinovom stretnutí
sa len ťažko lúčili ľudia, ktorých spája
spoločná myšlienka, nadšenie i Pán.
Hlahol zvonov 4/2018

Z úst rektora Ambroise Kinhouna zazneli krásne slová vyznania a vďaky,
z ktorých citujem: „Naozaj asi neviete,
v dobrom slova zmysle, čo robí Boh
cez vaše srdcia a vaše mysle. Ježiš povedal slová: To čo ste urobili jednému
z týchto najmenších, mne ste urobili.
Chcem vás naozaj ubezpečiť, že vaša
láska k našej Cirkvi, vaša podpora pre
našich seminaristov je Božie dielo a určite nezostane bez odmeny. Porozprávam seminaristom a opíšem im svoju
radosť z toho, že som sa s vami mohol
stretnúť. Sľubujem a verím, že sa budeme teraz za seba navzájom modliť.
Potom sa jedného dňa stretneme, ak to
Pán umožní.“

Rektor kňazského seminára priniesol
pozitívnu správu o bohoslovcovi, ktorého si duchovne adoptovali členovia
modlitebnej skupiny Matky Sedembolestnej. Sénan Augustin Yansounou
zložil začiatkom júna záverečné skúšky
z teológie a 17. júna 2018 prijal diakonskú vysviacku. Členovia Modlitbového
spoločenstva Matky Sedembolestnej
majú z tejto udalosti veľkú radosť,
pretože mu počas svojich stretnutí
vytrvalo vyprosovali Božie milosti. Je
to pekné svedectvo a povzbudenie, že
sa oplatí taktiež sa zapojiť do podobnej
duchovnej adopcie.

Členovia spoločenstva so vzácnym pútnikom

Hlahol zvonov 4/2018
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Zo zákulisia našej Baziliky i farnosti
Technici od Matky Sedembolestnej
V našom farskom časopise sme sa rozhodli priniesť vo viacerých pokračovaniach
za sebou príspevky o ľuďoch zo zákulisia Národnej Svätyne, ktorí stoja v pozadí, ale
ich práca je veľmi dôležitá a významná. Naše rozprávania začneme tímom technikov
a možno vám prinesieme úplne nové informácie, o ktorých ste doteraz nemali tušenia...
Kostol ako Boží chrám je miestom, kde sa predovšetkým dokážeme duchovne osviežiť a nabiť, ale často sa stáva aj miestom kultúrneho vyžitia, preto je potrebná asistencia technickej skupiny pracovníkov. Dnes je bežné, že okrem priameho zvukového
prejavu je program akcie sprevádzaný video prezentáciou, svetelnými efektmi, prípadne prenosom do televízie, do rádia alebo cez internet. Toto všetko veľmi rýchlo
napreduje a vyžaduje už nie jedného zainteresovaného technika, ale celý tím ľudí.

Začiatky technických prenosov
Existencia takejto služby pre Baziliku Sedembolestnej siaha ďaleko do histórie. Jej
priekopníkom je najstarší člen tímu technikov Peter Nigrovič. Už od svojich juniorských rokov pomáhal ešte v rokoch, keď
tu pôsobili krátko saleziáni v politickom
uvoľnení po roku 1968. Vtedy vznikla v Šaštíne beatová skupina The Bellers (voľne
preložené Zvonári - čo je celkom priliehavé pre Šaštín) a práve Peter zabezpečoval

ozvučenie týmto nadšeným hudobníkom a
jemu to pomohlo jednoznačne pri rozhodovaní o jeho ďalšom profesijnom smerovaní. Po celý jeho aktívny život sa zaoberal
elektrotechnikou so zameraním na média
a televízne a rozhlasové prenosy. Dlhé obdobie pracuje ako technik verejnoprávnej
televízie a rozhlasu, kde zabezpečuje prenosy rôzneho typu - náboženské, kultúrno - spoločenské a tiež športové. Zúčastnil sa osobne aj niekoľkých Olympijských

Peter Nigrovič a Tomáš Nereča počas Dňa farnosti v roku 2016
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Adam Žák v technickom štúdiu v Bazilike

Salezián Janko Drgoň, ktorý chodí technikom
pravidelne pomáhať

hier, napr. v Aténach, vo Vancouveri, či v
Pekingu. Osobne si on sám veľmi cení to,
že sa technicky priamo podieľal na ozvučovaní a vysielaní prenosov pri návšteve Sv.
Otca Jána Pavla II. na Slovensku. Teraz pravidelne technicky zabezpečuje hlavné púte
a iné organizované púte a akcie v našej
Bazilike a koordinuje prenosy vysielania do
RTVS, TV LUX a Radia Lumen.

bitnou „vychytávkou“, ako Peter spomína,
bolo pokusné použitie rôznych bezdrôtových mikrofónov v časoch komunizmu, poväčšine amatérsky zostrojených, nakoľko
za totality bolo toto kategorizované ako vysielač, a teda prísne zakázané, trestné a aj
postihované. Ďalšou novinkou danej doby
boli video kamery a video rekordéry, ktoré
boli schopné zachytiť danú vzácnu neopakovateľnú udalosť zvukom, ba aj obrazom.
Práca technikov sa rozšírila i o archivovanie záznamov z akcií, pokiaľ to bolo možné. Postupom času sa začala táto technika
využívať pri veľkých masových udalostiach,
takže prenášali zvuk a obraz na miesta, kde

Technické vybavenie
Technické zázemie nebolo v našej Svätyni
vždy také, ako funguje dnes. V počiatkoch
bola snaha zameraná na dobré ozvučenie v
Bazilike, neskôr bolo ozvučenie rozšírené aj
na vonkajšie priestory. Okrem základného
ozvučenia sa zameriavali aj na ozvučenie
speváckych zborov - nielen domácich, ale
aj hosťujúcich počas mnohých akcií. OsoHlahol zvonov 4/2018

Tomáš Nereča a Marek Irša v akcii
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Gabko Žák so šarmantným úsmevom

Dominik Nereča

sa mohli veriaci zhromaždiť.
Toto všetko vyžadovalo technické vybavenie, ktoré zháňali, ako sa dalo. Boli
to prevažne darované veci, ale často si
mnohé dokonca sami vyrábali z cenovo
dostupných súčiastok a materiálov. Jednoznačne najväčším darom v tomto smere
bola od nemeckých veriacich a saleziánov
veľkoplošná obrazovka poskladaná z klasických sklenených obrazoviek, ktorá bola
veľmi často využívaná doma, ale aj v putovnom režime. Všetku prácu okolo techniky nemohol robiť jeden človek, preto bolo
snahou získať zapálených a technicky zdatných ľudí, ochotných venovať tejto činnosti
aj svoj čas, keďže sa pracovalo, a to stále
platí aj teraz, prevažne vtedy, keď iní oddychujú. Tím technikov prichádza na scénu
ďaleko v predstihu pred akciou a končia ako
poslední. Po nich nastupuje už len upratovacia čata.

službu. Potrebovali sme aj rôzne manuálne
práce - od inštalácie kabeláže až po obsluhu techniky. Najväčší rozmach techniky bol
počas pôsobenia vdp. Baša, keďže vtedy bol
skutočný nápor prítomných veriacich na
púťach. Ľudia prichádzali k Matke do Šaštína a bolo nutné reagovať a prispôsobiť sa.
Už vtedy vznikali prvé zárodky pracoviska,
na ktorých staviame dodnes. V tomto období bol mojou pravou rukou vtedy ešte len
nádejný bohoslovec, toho času vdp. Viliam
Tuma, rodák zo Šaštína. Po revolúcii, keď
prišla komunita saleziánov, táto forma služby dostala nový formát. Nakoľko vzniklo v
kláštore gymnázium, začali sa viac využívať rôzne formy masmediálnej techniky.
Mali sme zároveň výborných spolupracovníkov, šikovných študentov, ktorí bývali v
kláštore a mali teda aj náplň voľného času.
Niektorí sa rozhodli vydať touto cestou a
stali sa z nich profesionáli v oblasti televízie, novín alebo sú autormi diel. Z tohto
obdobia skúsim spomenúť niektoré mená:
Janko Drgoň, Tibor Bereš, Lukáš Stašák,
Matúš Jokay, Šimon Ciprich. Veľmi zlé je,
že keď sa nám chlapci technicky vypracujú, odchádzajú, a tak sa musíme postupne
obhliadať po novej generácii. Súčasnosť je
taká, že technika sa nám postupne modernizuje a veľmi stúpajú nároky na technickú

Prví priekopníci
Peter Nigrovič o budovaní svojho technického tímu prezrádza: „Postupne som si
formoval svojich pomocníkov - chlapcov,
podľa ich schopností, veku a ochoty pomáhať. Niektorí boli ochotní, ale ich pomoc
bola často len v roli nosičov či strážcov
techniky. Vďaka aj za takúto prepotrebnú
16
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A kto tvorí súčasný tím technikov? Hlavným „pilierom“ technického štúdia je momentálne Adam Žák, ktorý sa už od detského veku vytrvalo venuje práci v tejto oblasti.
Jeho veľkou výhodou je, že je zároveň aj
hudobník, nielen zanietený technik. Hravo
zvláda všetky oblasti modernej techniky a
má aj dobré cítenie pre televíznu tvorbu.
Veľakrát bol hlavným a zodpovedným operátorom pri vysielaní obradov pre TV Lux.
Nemenej šikovný a zodpovedný je aj jeho
tímový kolega, momentálne vysokoškolák
Tomáš Nereča. Je taktiež hudobníkom,
a preto mu je zvuková oblasť veľmi blízka.
Máme aj ďalších zapájajúcich sa a postupne
sa zoznamujúcich s technikou: Marek Irša
a tiež Peter Slovák. S kamerou pravidelne
pracujú aj mladší kameramani: Dominik

Nereča, Gabriel Žák a veľmi snaživým je
zatiaľ „benjamín“ v tíme, ktorý sa snaží zapájať do akejkoľvek činnosti, Martin Drgoň
ml. Na adresu celého kolektívu Peter dodáva: „Snažíme sa vytvoriť dobrý tím, ktorý
vie zodpovedne pripraviť a odvysielať akýkoľvek koncert či udalosť na profesionálnej úrovni. Radi by sme prijali medzi seba
šikovných a spoľahlivých chlapcov, možno
aj dievčatá, ak majú cítenie pre techniku. V
tejto profesii, či službe platí, že ak to nefunguje, všetci si to všimnú a mnohí aj skritizujú, ale ak to funguje, nik si nevšimne,
koľko úsilia a času je za tým.“
Milí naši drahí a vzácni technici. My sme
si všimli nielen vašu prácu a úsilie, ale aj
snahu neustále sa zlepšovať a pripravovať
nové a nové „vychytávky“ z našej Národnej
Svätyne. Ceníme si aj to, že ste ochotní pomôcť aj pri farských aktivitách v oratóriu,
či pri Kaplnke sv. Alojza a mnohých iných.
Bez vašej práce by sme boli ochudobnení
o mnoho informácií.

Martin Drgoň ml.

Adam Žák

kvalitu. Chlapci sa musia postupne zoznamovať s technológiami, trénovať a trpezlivo
na sebe pracovať.“

Súčasní technici

Hlahol zvonov 4/2018
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Zo života farnosti
Požehnanie Trojičného stĺpu
Na jeseň v roku 2016 bolo pamiatkarmi
a reštaurátormi odborne demontované
kamenné súsošie Najsvätejšej Trojice na
stĺpe, ktoré je krásnou dominantou Kláštorného námestia v našom meste. Práce
na rekonštrukcii tejto kultúrnej pamiatky
prebiehali pod odborným dohľadom Mgr.
art. Petra Šimona a realizovali sa v troch
etapách. Najprv prebehla demontáž a odvoz do ateliéru v Kútoch, kde prebehlo odborné mechanicko-chemické čistenie
jednotlivých častí. V ďalšej etape bolo opätovne inštalované obnovené dielo na svoje
pôvodné miesto. Táto pamiatka, ako bolo
už v mnohých príspevkoch uvádzané, má
okrem úlohy vyjadrenia kresťanskej viery aj
unikátny význam v tom, že slúži ako zdroj
pitnej vody pre prichádzajúcich pútnikov
a návštevníkov mesta.
Pri príležitosti osláv 800. výročia mesta Šaštín-Stráže 2. septembra 2018 bol po slávnostnej svätej omši o 10.30 h. posvätený

Správca farnosti s miništrantmi

obnovený Trojičný stĺp. Posviacku vykonal
správca farnosti Šaštín-Stráže páter Martin
Lehončák OSPPE. Slávnosti sa zúčastnil
župan TTSK Mgr. Jozef Viskupič, primátor
mesta Šaštín-Stráže Mgr. Jaroslav Suchánek, prednostka MsÚ Ing. Mária Macejková, poslanci mestského zastupiteľstva,
predstavitelia mestských organizácií a klubov a mnohí ďalší domáci i cezpoľní hostia.
Projekt bol realizovaný s podporou Ministerstva kultúry SR.

Požehnanie súsošia i stĺpu bolo súčasťou osláv mesta
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Zo života farnosti
Muzikál Povolanie pápež
Neustály záujem o vynikajúce muzikálové predstavenie v Divadle Andreja Bagara v Nitre, ktoré podáva obraz o živote
sv. otca Jána Pavla II. bol dôvodom na
štvrtú hromadnú návštevu tohto podujatia z našej farnosti. Vo štvrtok 6. septembra 2018 sme si zašli doslova načerpať
elán a silu pred náročnými dňami, ktoré
s prípravou Národnej púte každý rok
súvisia. Záujemcov z našej farnosti doplnili aj susedia zo Smolinského a neďale-

kých Radošoviec. O toto predstavenie je
aj po dvoch rokoch záujem nielen v našej
farnosti, o čom svedčí už 70 repríz predstavenia. Dej zachytáva jednak život svätého otca, ale ponúka aj živé svedectvo
doby, v ktorej žil a ako nástupca Pána Ježiša tu na zemi vykonával svoj apoštolát.
Predstavenie je opakovane odmeňované
potleskom divákov a ponúka aj nejednu
úsmevnú chvíľu. Mladí ľudia, ktorí sa
zhostili svojich rolí veľmi bravúrne, sú na
konci každého predstavenia odmenení
dlhým standing ovation. A nebolo tomu
inak ani teraz.

Účastníci predstavenia

Čaká nás:
11. novembra 2018 o 11. hodine a 11. minúte sa už tradične rozozvučia zvony
v našej farnosti na znak úcty k obetiam oboch svetových vojen.
27. novembra 2018 budeme v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie ďakovať Pánu
Bohu za dožitých 50 rokov života don Petra Barinu SDB svätou omšou o 18. h.
28. novembra 2018 budeme v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie ďakovať Pánu
Bohu za dožitých 45 rokov života správcu našej farnosti p. Martina Lehončáka
OSPPE svätou omšou o 18. h.
Hlahol zvonov 4/2018
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Pripomenuli sme si výročie
Poďakovanie za saleziánske dielo vo farnosti i na Slovensku
Pri príležitosti 94. výročia príchodu saleziánov na Slovensko bola 8. septembra 2018
v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie
slávnostná svätá omša. V deň sviatku Narodenia Panny Márie prišli domáci i cezpoľní veriaci, aj členovia saleziánskej rodiny,
aby spoločne poďakovali za saleziánske
dielo nielen v našej farnosti Šaštín-Stráže, ale na území celého Slovenska. Svätú
omšu celebroval don Marián Valábek, za
spoluúčasti saleziánskej legendy a momentálne najstaršieho žijúceho slovenského
saleziána don Jozefa Hrdého, ktorého poznáme ako dona Josého. Taktiež za účasti
don Rastislava Hamráčka, don Petra Barinu, don Jozefa Komloša a don Štefana
Kormančíka.
Zo starostlivo pripravenej homílie don Valábka prinášame úryvok: „Don Vagač krátku dobu po výzve biskupov dostal iný vážny
list od dekana Karola Nečesálka z Borského
Sv. Mikuláša pri Šaštíne. Písal: Som šaštínsky rodák a poznám dobre tunajšie pomery
a potreby. Šaštín je známe pútnické miesto,
ale hodne zanedbané. Tam nestačia dvaja,

Šestica saleziánov pri svätej omši
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ba ani traja kňazi. Sem treba rehoľníkov ako
sú saleziáni. Už som sa o tom rozprával aj s
pánom biskupom Jantauschom, ktorý tiež
schvaľuje môj plán. Hláste sa u neho. Netraťte jedinečnú príležitosť. Šaštínska fara
sa uprázdnila, keďže dr. Mihálek bol vymenovaný za kanonika do Bratislavy.
Zdá sa, že toto bol rozhodujúci moment pre
príchod saleziánov na Slovensko. V máji
1924 sa don Vagač vybral so súhlasom
don Filipa Rinaldiho na Slovensko. Symbolické bolo, že ešte v deň návštevy v Šaštíne
24. mája 1924 odslúžil sv. omšu pri hlavnom oltári Panny Márie Sedembolestnej na
úmysel, aby sa saleziánom podarilo získať
Šaštín pre založenie prvého sal. ústavu na
Slovensku. Potom bol s p. dekanom Nečesálkom u pána biskupa Jantauscha. Pán
biskup ústne potvrdil to, čo napísal: Len
príďte čím skôr a ja vás potom vymenujem
za administrátora šaštínskej fary. Predstavení v Turíne boli rozhodnutí prijať Šaštín.
7. septembra 1924 popoludní, na vigíliu sviatku Narodenia Prebl. Panny Márie,
dvoch saleziánov, don Vagača a don Bokora vítala srdečná deputácia predstavenstva
obce Šaštína a 8. septembra 1924 začali
na tomto milostivom mieste pôsobenie
na Slovensku. Vieme, čo bolo ďalej, až do
marca 2016. Pán robí zvláštne veci a my sa
musíme učiť čítať tieto udalosti. Celý tento
ústav sa dostal do rúk tých, ktorí ho postavili v 18. storočí - pavlínom. Ako to bude
s nimi v Šaštíne pokračovať, zariadi Božia
Prozreteľnosť.
A saleziáni? Tak ako sa stala Palestína rodnou krajinou Cirkvi a nikdy ňou neprestala
Hlahol zvonov 4/2018

byť, hoci musela Cirkev ísť do celého sveta,
tak aj my, saleziáni, tu v Šaštíne máme rodné mesto, z ktorého musíme ísť do celého
Slovenska a zrejme, aj tu a teraz sa učíme
ísť tam, kde nás povedie Boží Duch. Ani
Ježiš nemohol zostať v Betleheme, hoci sa
tam zastavili po návrate z Egypta. Je však
zaujímavé, že sa nespomína nijaký jeho
ďalší pobyt či návšteva, hoci to, že chodil
do Jeruzalema často a Betlehem bol odtiaľ
kúsok... A nemohol zostať ani v Nazarete
– a tam po začiatku verejného vystúpenia
často nechodil, predsa aj Betlehem aj Nazaret s Ním zostali natrvalo spojené. Toto
bude aj Šaštín pre nás saleziánov. O to viac,
že tu máme pochovaných aj viacero z tých
prvých saleziánov, ktorí prišli v 1924.
Tento moment je dôležitý aj pre každú novovznikajúcu rodinu, lebo aj mladí musia
opustiť otca i matku a priľnúť k sebe navzájom a pritom si potrebujú udržovať svoje
korene. Toto potrebujeme aj my a preto
prosíme Sedembolestnú, ktorá bola pri na-

šom príchode, nech nám stále pripomína,
aby sme sem prichádzali, aby nám znova
a znova mohla pripomínať naše poslanie.“
Pre všetkých farníkov mal na konci svojej
homílie don Valábek tento odkaz: „A pre vás
domácich – pamätajte, že cez vás chce mať
Sedembolestná otvorené náručie, aby sa tu
mohli všetci, ktorí sem prídu, cítiť doma –
tak ako nám to pripomenul sv. Ján Pavol
II. v 1995: Tu chce Panna Mária, Kristova
matka, „byť pre vás matkou“. Chce, aby ste
boli voči nej veľmi úprimní a jednoduchí. Tu
je jej príbytok a vďaka tomu, že na vašej slovenskej zemi stojí dom Božej Matky, nik z
vás nie je bez domova. Sem môže prísť každý a môže sa cítiť ako v matkinom dome.“
Po slávnostnej svätej omši sa na krátku
chvíľu zastavili spomínaní saleziánmi pri
svojich podporovateľoch, dlhoročných
priateľoch a priaznivcoch, aby si pripomenuli spoločne prežité chvíle. O rok sa spoločne stretneme pri okrúhlom 95. výročí
príchodu saleziánov na Slovensko.

Marcelovi Žákovi sa podarilo po vyše 20 rokoch obnoviť pôvodný kolektív spevákov zo spevokolu Rosae Mariae, ktorý bol dielom saleziánov v našej farnosti. Počas svojho pôsobenia u nás v rokoch 1991
- 1994 ho založil salezián koadjútor Peter Podolský, o ktorom sme písali v Hlahole zvonov 2/2018.
Hlahol zvonov 4/2018
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Rezervované pre deti
„DESIATKA“ PRE DETI

(bez obmedzenia veku)

V poslednom čísle Hlaholu zvonov sme zadali deťom len tri
úlohy, aby sme ich cez prázdniny troška šetrili od premýšľania. Ako prvá nám všetky tri správne odpovede dala Kristínka Gašparíková a získala zaslúžené prvé miesto. Ďalším
oceneným za všetky správne odpovede je aj Patrik Sofka.
Cenu útechy od redakčnej rady dostane Pavol Petrič.
Správne odpovede boli: reliéf sa nachádza v bočnej chodbe
nad tabuľou s oznamami, na fotografii bol páter Martin Gajarský - náš novokňaz a sedel na nočníku. Prinášame aj celú fotografiu ako dôkaz.
Dnes ponúkame opäť netradičnú „desiatku“, ktorú tvorí 8 otázok z táborovej hry Milionár.
Sú to otázky, ktoré vedel správne zodpovedať Samuel pri plnení úloh na ceste k tomu,
aby sa mohol stať tisícim strážcom.
1. Dinosaurus je:
A) austrálsky pes
B) staroveký jašter
C) staroveký mamut
D) staroveký slon
2. Diéta je:
A) uhorský snem
B) kuchárska kniha
C) prestávka vo verši
D) spôsob stravovania
3. Na čele katolíckej cirkvi stojí:
A) kňaz
B) pápež
C) arcibiskup
D) biskup
4. Olympiáda pre hendikepovaných
športovcov sa volá:
A) hyperolympiáda
B) univerziáda
C) ferolympiáda
D) paralympiáda
5. Formát papiera označovaný ako A0
má približnú plochu:
A) 0,5 m
B) 1 m
C) 1,5 m
D) 2 m
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6. Aké množstvo vody môže strom baobab pohltiť v čase dažďov?
A) 10 000 l
B) 50 000 l
C) 100 000 l
D) 120 000 l
7. Ako sa zvykne nazývať mesto Melbourne?
A) Batmania
B) Spidermania
C) Botania
D) Keldona Kilputo
8. Koľko rokov trvalo vyriešenie najťažšieho matematického problému na svete
známeho pod názvom Bealova domnienka?
A) 15
B) 183
C) 358
D) 980
Na vaše odpovede je opäť pripravená krabička u pána kostolníka Sofku do konca
augusta 2018. Veľa šťastia praje redakčná
rada!
Hlahol zvonov 4/2018

Zo života mladých z našej farnosti
Spomienky na prímestský tábor
Školský rok je síce už v plnom prúde a
žiaci bojujú so svojimi prvými úspechmi
či neúspechmi, skúsme sa však ešte poobhliadnuť za letnými prázdninami a najúžasnejším letným táborom široko-ďaleko.
Nie, nepreháňam. Nepoznám v okolí tábor,
ktorý by mal všetko to, čo ponúka práve
ten náš: kopec živých a veselých detí, obetavých a šikovných animátorov, láskavých
pátrov pavlínov, tety kuchárky, vlastnú
hymnu, farebné tričká, logo, sväté omše,
katechézky, tematické divadlo so svojimi
hercami, pitný režim, mnohých sponzorov, výlety autobusmi, vlakmi, táborovú
zvolávačku, športový tím, vlastné noviny
a redaktorky, zdravotníkov, mestskú hru,
pokladovku a aj svoju fotografku. Mala
som tú česť byť niekoľko rokov táborovou
fotografkou a prežívať s deťmi a mladými
úžasné dva týždne. Napriek únave po práve skončenom školskom roku, som na-

skočila v plnom nasadení do kolotoča fotenia a nahrávania stoviek fotiek. Mnohí sa
ma pýtali, či ma to baví, keď som učiteľka
a mám oddychovať. Bavilo ma to, vždy, nikdy ma nikto nenútil. Možno to bolo mnohokrát ťažké a aj nad moje sily, ale vďaka
slovám Pána Ježiša som išla ďalej: „Kto
stratí svoj život pre mňa, nájde ho.“ Ja
som stratila minimálne dva týždne dovolenky, ale získala som oveľa viac. Dostala
som lásku detí i mladých, naučila som sa
mať rada, byť trpezlivá a vďačná. Za všetko čo som dostala a pomáhalo mi ísť ďalej
ďakujem. Keď odchádzali z farnosti saleziáni, báli sme sa, že o tento tábor prídeme. Je tu ale silný kolektív mladých ľudí,
ktorí v začatom a rozbehnutom pokračujú
ďalej a darí sa im to. Veď kapacita tábora už niekoľko rokov nestačí požiadavkám
verejnosti! Aj to o mnohom svedčí. Držím
palce môjmu nasledovníkovi fotografovi
a aj celému organizačnému tímu! Bolo mi
cťou pracovať spolu s vami
Animátori posledného tábora

Hlahol zvonov 4/2018
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Zo života mladých z našej farnosti
P18 alebo Máme ešte na Slovensku veriacu mládež?

Mladí z našej farnosti v Prešove (z ich archívu)

V strede leta sa skupina 10 mladých
ľudí (nielen) z našej farnosti s pátrom
Michalom (pozn. mladý srdcom) zúčastnili Národného stretnutia mládeže
v Prešove. Pestrý program s kľúčovým
slovíčkom ODVAHA prebiehal počas
štvordnia od 26. júla 2018. Toto podujatie bolo vyvrcholením Roku odvahy,
ktorý nám, mladým, ponúkla Rada pre
mládež a univerzity KBS. Všetky prípravy
a stretká ,,šaštínskej“ výpravy boli teda
zakončené vo veľkom štýle.
Otváracia sv. omša naštartovala túto
akciu jak sa patrí. Po nej sa každý z nás
24

presunul do svojej skupiny- organizátori
totiž rozdelili tú masu 4000 účastníkov
(nerátajúc dobrovoľníkov, tých bolo až
600) na niekoľko desiatok skupiniek po
cca 15 ľudí, kde spolu hodinu za deň trávili rovesníci z každého kúta našej vlasti.
V skupinách sme sa bavili vždy na inú
tému a robili sme aktivity najrôznejšieho
druhu. Nasledovala Noc modlitby, kde
každý mohol ,,okoštovať“ ten spôsob
rozhovoru s Pánom, v ktorom sa cíti
doma.
Piatok sme začali gréckokatolíckym akatistom, neskôr bola katechéza. Po poludHlahol zvonov 4/2018

Života a otca Michala Zamkovského.
V Pánov deň nás ohúrila skupina ESPÉ
s modlitbou chvál, katechézami a autentickými svedectvami... a prišla tá Chvíľa.
Chvíľa, keď boli predstavené Svetové
Dni Mládeže v Paname. Po tomto predstavení sme boli nútení opustiť Prešov
z dopravných dôvodov. Avšak predstavy
o tom, že by sme mohli cestovať do Karibiku na 2 týždne a stretnúť sa so Svätým Otcom, z našich myslí neodchádzali. Vo spiatočnom vlaku sme debatovali
o tom, ako by sme sa tam mohli dostať.
Zhodli sme sa na tom, že jedine zázrak
v podobe sponzora by nám pomohol dostať sa tam.
Žiadny záver, náš príbeh pokračuje
a môže to skončiť Panamou. Ale vkladáme to do Božích rúk a s anjelom Gabrielom vytrvalo voláme ,,Bohu nič nie
nemožné“.
So svojimi pocitmi a zážitkami z Národného stretnutia mládeže v Prešove sa za
všetkých mladých z našej farnosti podelil Dominik Gašparík.

ňajšej sv. omši a výbornom obede sme
zažili Popoludnie angažovanosti. My sme
si zvolili Gréckokatolícku Rómsku misiu,
kde sme sa oboznámili, ako to funguje
s pastoráciou Rómov v Prešove. Prezentácia výsledkov tejto pastorácie spôsobila našu reakciu ,,sánka dolu“. Naozaj.
Na tých ľuďoch bolo fakt vidieť, že uverili Kristovi. A spoločne sme zbúrali múr
predsudkov a postavili nový most. Deň
sme zakončili veľmi silnou krížovou cestou v prešovskom amfiteátri.
Ranné modlitby s anjelskou tematikou
otvorili sobotu a po nich ďalšia skvelá katechéza. Presvedčili sme sa, že aj
v športe sa dá ísť proti prúdu, keď nám
svedčili zasvätení, ktorí si na úkor profesionálneho športu zvolili rehoľný život.
Svätá liturgia a opäť búranie bariér – tentokrát medzi rímsko- a grécko-katolíkmi.
Poobede sme mali možnosť zažiť EXPO
povolaní, fantastickú aktivitu, kde svoje
(nielen) ciele a charizmy, ale aj svoju
veselú stránku ukázalo svetu viac ako
mužských i ženských reholí a iných hnutí. Chválový večer sa niesol v réžii Rieky

Farský kalendár
V sakristii u pána kostolníka Sofku si môžete zakúpiť nový farský
katolícky kalendár na rok 2019,
ktorý prináša fotografie z aktuálneho a minulého roka, ale najmä
informuje o tom, čo všetko nás
na budúci rok vo farnosti čaká.
Kúpou tohto kalendára tiež podporíte činnosť v našej farnosti.
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Katolícky kalendár
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Hudobný zážitok v našej Svätyni
Zborový koncert „Hudba spája Európu“
V jeden bežný všedný utorok 31. júla
2018 sme po večernej svätej omši dostali malý darček v podobe veľkého koncertu 30-členného súboru, komorného
zboru CoroPiccolo z Karlsruhe, mesta
na brehu rieky Rýn na juhozápade Nemecka. Koncert bol súčasťou ich turné
a okrem Bratislavy sme boli jedinou slovenskou zastávkou. So svojím programom navštívili Viedeň, Lutzmannsburg,

Budapešť a Klagenfurt. V rámci koncertu odznelo 9 spievaných skladieb a dve
skladby pre organ. Bravúrny výkon na
tomto chrámovom nástroji predviedol
organista Leon Tscholl. Dirigentom
a umeleckým vedúcim zboru CoroPiccolo je uznávaný kantor, organista i pedagóg v jednej osobe Christian-Markus
Raiser. Ďakujeme za krásny duchovný
i kultúrny zážitok.

Záverečné ďakovanie a potlesk

Hľadáme odborníkov na murárske práce, ktorí by boli ochotní pomôcť pri už
prebiehajúcej oprave strážskej kalvárie. Práce prebiehajú dobrovoľnícky, najmä
počas sobôt, ak je vhodné počasie. Záujemcovia z mesta i okolia sa môžu
vopred prihlásiť u Ivana Žáka: 0903 701 106 a Jána Prachára st.: 0948 170 898.
Vopred vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať každému ochotnému brigádnikovi!
26
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Naša farnosť na cestách
Farská púť do Marianky
Na voľný deň - 29. august 2018 nám pátri pavlíni pripravili spoločnú farskú púť do
Marianky, alebo po starom do Mariatálu,
ktorý poznali už mnohé generácie pred
nami ako krásne a silné pútnické miesto.
Marianka je najstarším pútnickým miestom
na Slovensku a zároveň prvým mariánskym pútnickým miestom v Uhorsku. Toto
miesto od jeho počiatkov spravovali pavlíni a mali tam v období tureckých nájazdov
svoj generálny dom. Mnohí si svoju púť
k Mariatálskej Panenke Márii vykonávajú
bez prestávky každoročne a je to pre nich
malý rodinný sviatok. Pre našu farnosť to
bol tiež veľmi krásny sviatok, ktorý spojil
približne stovku farníkov do jednej veľkej
farskej rodiny. Z našej farnosti vyrazil ráno
plný autobus pútnikov, mnohé rodiny prišli
autami a páter Mirko doputoval do Marianky peši s nocľahom pod holým nebom.
Program dňa sme začali prednesením svojich osobných prosieb a spievaním piesní

pri šiestich mariánskych kaplnkách. Krátko
sme sa osviežili pri zázračnom prameni,
kam si chodia naberať vodu do fliaš ľudia
s vierou v jeho liečivé schopnosti. Podľa
pútnického zvyku zo Svätej Zeme, sme si
vykonali pobožnosť krížovej cesty. Kráčali
sme kalváriou so štrnástimi kaplnkami zastavení krížovej cesty, ktoré sú vyzdobené
50 sochami v životnej veľkosti a v roku
1936 ju dali postaviť tešitelia (Kongregácia
bratov tešiteľov z Gethseman), správcovia
pútnického miesta.
Po krátkej prestávke po krížovej ceste sme
mali na pravé poludnie slávnostnú svätú
omšu za účasti našich pátrov pavlínov
a detského spevokolu 7hlások. Nezabudli
sme ani na narodeninovú gratuláciu pre
pátra Ondreja, rektora šaštínskej Národnej
Svätyne, ktorý tak dostal nevšedný narodeninový darček od všetkých prítomných.
Z kostola sme vychádzali cúvajúc za spevu
piesne. Pred kostolom pri Kaplnke sv. Anny
sme si urobili spoločnú fotografiu a posilnení o nové milosti sme sa pobrali naspäť
domov. Mnohí aj so zázračnou liečivou vodou pre svojich blízkych, ktorí sa tejto púte
zúčastnili duchovne spolu s nami.

Na začiatku krížovej cesty.
Hlahol zvonov 4/2018
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Naša farnosť na cestách
Farská púť do Žarošíc
Pod vedením duchovného správcu našej
farnosti, pátra Martina, sme sa zúčastnili
augustovej Mariánskej púte v Žarošiciach, ktorú slávia v tomto roku od mája
do októbra vždy trinásteho v mesiaci.
Pre všetkých zúčastnených to bol krásny
a ťažko opísateľný duchovný zážitok, ktorý treba ozaj len prežiť na vlastnej koži.
Štyridsiatka miestnych farníkov, medzi
ktorými boli aj muži v slávnostných krojoch (ktoré majú za sebou svoj prvý rok
a vôbec neboli zlou investíciou) a taktiež
deti v krojoch spolu s jednou obetavou
mamičkou. Veľkou poctou pre túto našu
krojovanú zostavu bol samotný úvod
celej slávnosti, keď priniesli sochu žarošickej Panny Márie a pred svätou omšou

sa predmodlievali ruženec v našej rodnej
slovenčine. Veľmi silným momentom
bolo aj to, že svätú omšu celebroval „náš“
pán arcibiskup Zvolenský, ktorý predniesol veľmi peknú homíliu. Každý z nás si
má do svojej životnej „putne“, ktorú si
nesieme na chrbáte po celý život, vložiť
aj žarošickú Pannu Máriu ako posilu do
každodenného života a ťažkých problémov. Spolucelebrantom svätej omše bol
náš duchovný otec páter Martin, ktorý
taktiež prečítal evanjelium. Druhé čítanie
a prosby patrili krojovaným pútnikom
z našich radov. Po svätom prijímaní sme
boli súčasťou sviečkového sprievodu so
spevom krásnych piesní. Naši krojovanci
s Pannou Máriou tvorili opäť čelo dlhého sprievodu. Po záverečnom požehnaní
otca arcibiskupa sme sa stretli na miestnej fare, kde na nás čakalo dokonca aj
malé pohostenie od domácich.
Veľa krásnych zážitkov z tohto dňa do-

Clhlapi v našich krojoch niesli milostivú sochu
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Sviečkový sprievod ulicami Žarošíc

znievalo ešte aj v autobuse cestou domov. Páter Martin nás rozveseľoval odmeňovanými kvízovými otázkami a cesta
nám ubehla neuveriteľne rýchlo. Nezabudli sme ani na spoločné spievanie
či modlitby. Všetci ste tam boli s nami

a prosili sme o príhovor u nebeského
Otca prostredníctvom žarošickej Panny
Márie aj za vás všetkých. Veď túto cestu
pred nami merali stovky našich starších
rodákov a mnohým z nich už zdravotný
stav takúto duchovnú injekciu nedovoľuje.

Po návrate z púte
Hlahol zvonov 4/2018
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Pešia púť do Čenstochovej
Prvá priekopníčka z našej farnosti
Pátri pavlíni nás aj v tomto roku povzbudzovali k účasti na trnavskej pešej
púti do Čenstochovej, ktorú každoročne organizujú. Na ceste strávite 14 dní
(z toho sú dva dni voľna), prejdete asi
420 km (od 23,5 do 35 km denne) v termíne od 12. do 26. augusta. V tomto
roku sa jej zúčastnili okrem vedúceho
pátra Mirka a bohoslovca Vlada, domáci
chlapci Ivan Žák, Dominik Gašparík, pán
Tomáš Havlíček a strážsku štvorku doplnila po prvý raz žena - pútnička z našej
farnosti - pani Andrea Žáková. Po návrate sme jej položili niekoľko otázok:
Pre aké dôvody sa rozhodne matka štyroch detí pre túto púť? Dôvod bol úplne
jednoduchý - bolo to obetovanie za jedného človeka, ktorý má teraz dosť ťažké
problémy.
Čo bolo pre teba na tejto púti najťažšie? Opustiť rodinu, lebo nikam bez nich
nechodievam a prežiť tie dva týždne bez
nich. S myšlienkou tej obety to išlo ľahšie.
A fyzicky si mala počas púte nejakú
krízu? Nijakú zvláštnu krízu som nepociťovala.
Takže aj bez nejakej špeciálnej fyzickej
prípravy sa to dá vydržať? Určite.
Aký kolektív pútnikov ste tvorili? Boli
chlapci, dievčatá... Okolo dvadsiatky,
tridsiatky, štyridsiatky, päťdesiatky aj
šesťdesiatky. Najmladší mal asi 13 rokov.
30

Pútnici pred odchodom do Trnavy

Koho si si cestou našla ako spriaznenú
dušu? Približne v mojom veku tam bola
Mária z Radošoviec a s ňou sme si „sadli“.
Aké boli tvoje pocity bezprostredne po
skončení púte? Keď sa ma vtedy pýtali, či pôjdem ešte raz, hovorila som, že
podľa potreby. Či to bude ešte ten človek,
za ktorého som to obetovala, potrebovať.
Teraz už s odstupom času vravím, že pôjdem na budúci rok určite opäť.
Čo odkážeš ženám z farnosti či okolia,
ktoré váhajú, či ísť a neveria si? Strach
má veľké oči a netreba sa toho báť. Boli
sme tam úplne perfektná skupina. Bola
som s nimi len tie dva týždne, ale mám
pocit, že ich poznám celé roky. Všetci
sme si navzájom pomáhali, aj sme si rozumeli.
Ďakujeme za úprimné slová a nech vyznejú ako povzbudenie váhajúcim - ženám i mužom.
Hlahol zvonov 4/2018

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Krstom sa stali Božími deťmi
a členmi Cirkvi:
Lea Hluchá
08.
Tamara Kalayová
08.
Linda Medňanská
14.
Oliver Medňanský
14.
Patrik Sova
22.
Zuzana Sabayová
05.
Karla Držíková
11.
Elizabeth Trávniková
19.
Barbora Kuníková
19.
Sofia Gmucová
26.
Ema Kormanová
26.
Mia Isabela González Krokovič 26.
Noel Vladimír Andrés Volečko 23.
Sára Salajková
23.
Samuel Salajka
23.
Vivien Havlíčová
23.
Natália Butašová
23.
(uvedené sú dátumy krstov)
Predišli nás do večnosti:
Jozef Šmíkala
11.
Margita Sušilová
13.
Dáša Kvačkajová
13.
Peter Macho
21.
Vitus Daniel
23.
Jarmila Hájková
03.
Gertrúda Šišoláková
10.
Štefánia Matulová
13.
Milan Janulík
21.
Ľubomír Daniel
26.
(uvedené sú dátumy pohrebov)
Zostavil: páter Martin Lehončák,
OSPPE - správca farnosti

7.
7.
7.
7.
7.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
9.
9.
9.
9.
9.

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

7.
7.
8.
8.
8.
9.
9.
9.
9.
9.

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Sviatostné manželstvo uzavreli:
Renáta Medňanská
a Peter Medňanský
14. 7. 2018
Petronela Poláková
a Milan Filípek
14. 7. 2018
Barbora Fordinálová
a Vladislav Mokay
28. 7. 2018
Adriana Matejová
a Tomáš Krewniak
08. 8. 2018
Zuzana Cintulová
a Marek Antálek
11. 8. 2018
Katarína Miklossyová
a Marek Rybár
18. 8. 2018
Hanka Lašáková
a Samuel Dóža
18. 8. 2018
Barbora Šmíkalová
a Ultan Naos Cassidy
18. 8. 2018
Scarlet Fulierová
a Stanislav Stanek
25. 8. 2018
Lucia Bendželová
a Tomáš Huliman
31. 8. 2018
Jana Kutlaková
a Rudolf Havel
08. 9. 2018
Miriama Kunšteková
a Lukáš Keruľ
08. 9. 2018
Dana Gavorníková
a Ivan Funk
21. 9. 2018
Dominika Ferenčíková
a Miroslav Hulka
22. 9. 2018
Michaela Flimmelová
a Jozef Pribyla
22. 9. 2018
Lenka Slováčková
a Jakub Velko
22. 9. 2018
Adéla Závorková
a Ivan Málik
29. 9. 2018

Výročia v komunite pátrov pavlínov:
Veľa milostí, Božieho požehnania a ochranu Sedembolestnej Panny Márie vyprosujeme:
pátrovi Mirkovi Hruškovi, ktorý oslávil svoje narodeniny 6. augusta
a pátrovi Ondrejovi Kentošovi, ktorý oslávil svoje narodeniny 26. augusta.
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Farská púť do Marianky - 29. august 2018
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