Cesta sv. Michala

pod ochranou

Noviny farnosti Jaslovské Bohunice sú prílohou Blavských novín 2/2020

Slovo čitateľovi

to zastarané. Veľké poučenie si môžeme zobrať aj z Biblie. Je stále aktuálna práve preto,
že hovorí o hriechoch ľudí a tie sa nemenia
ani za toľké tisícročia. Stále máme problémy
so závisťou, pýchou, bohatstvom, túžbou po
moci. Aj moderné spolužitie rovnakých pohlaví je veľmi starou záležitosťou ľudí (spomína sa už v Sodome).

Hody? To sa už neslávi!
Aj takto sa niektorí vyjadrujú na slávnosť
titulu patróna chrámu - ľudovo povedané
hody. Napríklad Klčovanci spomínajú, že
kedysi mali okrem riadnych hodov aj tzv.
hodky na sv. Vendelína.

Vrátim sa k hodom. Predkovia sa držali hesla - bez Božieho požehnania márne naše
namáhania. No a práve patróni majú byť
tí, ktorí nám pomáhajú vyprosovať Božie
požehnanie. Čo však to Božie požehnanie
vlastne je? Potrebujeme ho? Nikto nepotrebuje kostol ani kňaza, ani Cirkev. Ale
potrebujeme zdravie, pokoj v rodine, dobrú úrodu, porozumenie, aby sa nám darilo
v práci. Aj toto je požehnanie. Spomínam si,
ako prišlo za mnou jedno dievča, že v noci
jej niekto chodí po izbe. Keďže existujú určité tajomné veci, tak som ju hneď neodmietol. Spýtal som sa jej, odkedy sa jej to stáva.
Vraj odvtedy, čo prestala chodiť do kostola.

Naozaj prežívame dobu, kedy sa strácajú
určité hodnoty. Poviete si, že je to normálny vývoj. Súhlasím, že svet sa posúva ďalej aj
v týchto hodnotách, ale myslím si, že v tomto prípade dozadu. Nie som historik, ale história ma naučila, že veci nie sú vždy nové,
ale sa v istej obmene vždy opakujú. Napr.
prenasledovanie Cirkvi za socializmu bolo
veľmi podobné opatreniam reformy Jozefa
II. Krásne ideály komunizmu či francúzskej
revolúcie, hoci začínali tak vzletne, nakoniec
viedli ku krviprelievaniu. Preto by sme
mali byť opatrní, ak niečo odmietame, že je

Sv. Michal archanjel

Na základe pasáží zo Sv. Písma dala kresťanská tradícia sv. Michalovi štyri úrady:
• bojovať proti Satanovi,
• zachraňovať duše veriacich z moci satana,
osobitne v hodine smrti,
• ochraňovať Boží ľud - Židov v Starom
zákone, kresťanov a Cirkev v Novom zákone,
• sprevádzať duše ľudí zo sveta pred Boží
súd.

Sv. Písmo o anjeloch
Keď sa archanjel Michal v rozhovore s diablom prel o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť rúhavý výrok, ale povedal: „Nech ťa Pán
potrestá.“ Júd 1,9
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Obraz sv. Michala Archanjela vo farskom
kostole v Jasl. Bohuniciach
Foto: Marián Vivodík
Sv. Michal je jedným z hlavných anjelov. Preklad jeho mena je vlastne bojový výkrik /kto
ako Boh/ dobrých anjelov v boji na nebi proti
Zlému a jeho anjelom. Meno sv. Michala sa
niekoľko krát spomína v Biblii.
Je len málo anjelov, ktorých mená poznáme.
Najväčší z anjelov je podľa tradície archanjel
Michal, „veľké knieža, čo stojí nad synmi tvojho
národa“ (Dan 12,1), ktorý je vodcom nebeského vojska, bojoval proti „drakovi“, teda proti
padlým anjelom, a zvrhol ich na zem (Zjv 12,
7). Michal je obhajcom Božieho ľudu pred Bohom (Dan 10, 13.21).

Boj draka na nebi - 7 Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, 8 ale neobstáli a už nebolo
pre nich miesto v nebi. Zjv 12,7-8
Anjelov zasa, ktorí si nezachovali svoju
dôstojnosť a opustili svoj príbytok, drží vo večných putách v temnote pre súd veľkého dňa.
Júd 1,6
6

A hneď som vedel, že problém je aj v absencii požehnania, ktoré si doteraz vyprosovala.
Niečo podobné som mal aj s jedným pánom,
ktorému sa prestalo dobre vodiť. Keď som
sa ho spýtal, odkedy to začalo, opäť to bolo
po tom, čo sa vzdialil od Boha.
Modlitbou a vzťahom k Bohu si robíme
okolo seba akoby nejakú bublinu, cez ktorú
k nám nemôže preniknúť zlo. Ak bublina
má medzery ako náš ozón v atmosfére, tak
k nám preniká škodlivé žiarenie. Je na nás,
či dovolíme, aby vznikali trhliny v našom
ozóne. Kedysi Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom a hovoril, kiežby si spoznalo, čo ti
prináša pokoj. Aj dnes je dôležité skúmať, čo
nám prináša pokoj. Tiež sa hovorí v Písme,
že pes sa vrátil k tomu, čo vyvrátil. Nevracajme sa k tomu, čo raz už ľudstvu uškodilo. Majme oči a srdcia otvorené. K tomu
nech nám pomáha orodovanie našich patrónov, sv. Michala archanjela a sv. Martina.
Marián Vivodík
som nemohol poprosiť svojho Otca a on by mi
hneď poslal viac ako dvanásť plukov anjelov?
54
Ale ako by sa potom splnilo Písmo, že to má
byť takto?“ Mt 26,53-54
Pohoršenia 10 Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám
hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia
na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.
Mt 18,10

A niečo od svätých:
Cherubín sa vykladá „plnosť poznania“, ktorá
je v nich štvormo: dokonalé videnia Boha, plné
prijatie Božského svetla, pozorovanie krásy
v poriadku vecí, Božieho poznania hojne
vyliateho na iných.
Serafín značí horúci či planúci. Je to prvý rád
prvej hierarchie anjelov, pretože je v najdokonalejšom spojení s Bohom, kedy je prenikané
vnútro milovaného.
Anjeli sú utvorení hlavne pre človeka.
Dobrí anjeli sú vo väčšom počte než zlí.
Anjeli sú volaní na súd zavrhnutých, nie síce
ako vinníci, ale ako svedkovia.

Podobenstvo o stratenej drachme - 10 Hovorím vám: Takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie.“ Lk 15,10

Anjel môže meniť vôľu človeku iba prihováraním a roznecovaním vášní.

Zajatie Ježiša - Ježiš mu povedal: „Daj svoj
meč na jeho miesto! Lebo všetci, čo sa chytajú
meča, mečom zahynú. 53 Alebo si myslíš, že by

Veľká je hodnota duše, keď každá od počiatku
narodenia má určeného anjela na svoju stráž.

sv. Tomáš Akvinský

sv. Hieronym
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Cesta pod ochranou sv. Michala

Spomienky na rehoľnú sestru Euláliu
V tomto čísle si chceme spomenúť na rodáčku
z Jaslovských Bohuníc, rehoľnú sestru Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského sr. Euláliu,
vlastným menom Eleonóru Lehenovú.
Sr. Eulália sa narodila 30. augusta 1927
v Jaslovských Bohuniciach v časti Jaslovce do
roľníckej rodiny. Jej rodičia, Mária Lehenová
rod. Zacharová a Jozef Lehen, svoje tretie dieťa
pokrstili 31. augusta 1927. Mala 3 súrodencov
- sestry Ernestínu, Ľudmilu a brata Bohumila.
K prvému sv. prijímaniu pristúpila v r. 1935
a o 3 roky neskôr prijala sviatosť birmovania,
ktoré udeľoval biskup Mons. Pavol Jantausch
z Trnavy. Jej matka Mária zomrela 23.7.1945
ako 45-ročná, keď sr. Eulália nemala ešte ani
18 rokov.
„V rodičovskom dome sme žili skromne pod starostlivou rukou našich drahých rodičov. Moja
mamička veľmi túžila po rehoľnom živote, ale
jej to rodičia nedovolili, pretože bola jediná
dcéra a rodičia ju nechceli pustiť do kláštora.
Bola veľmi dobrá a zbožná a veľa sa modlievala.
Možnože mi aj ona vyprosila milosť sv. povolania. Po skončení základnej školy som prosila
o prijatie do Kongregácie sv. Františka v Prievoze. Mojej žiadosti bolo vyhovené a bola som
prijatá v r. 1941. Po skončení postulátu som
bola obliekaná do rehoľného rúcha v r. 1946.
Postulát trval dlhšie, pretože som nemala primeraný vek a bola som veľmi slabá. Po dvoch
rokoch som bola pripustená k prvým sv. sľubom
v r. 1948. Večné sv. sľuby som skladala vo Zvolene 8.12.1954.“ vybrané zo životopisu sr. Eulálie.
Po skončení zdravotnej školy, ktorú absolvovala sr. Eulália v Nových Zámkoch, pracovala
vo viacerých zdravotníckych zariadeniach ako
zdravotná sestra. Boli to Okresný ústav národného zdravia (OÚNZ) v Nových Zámkoch,
Krajský ústav národného zdravia (KÚNZ)
v Žiline, OÚNZ vo Zvolene, Charitný dom
(CHD) v Pezinku, Ústav sociální péče (ÚSP)
v Ostrave a Ústav sociálnej starostlivosti (ÚSS)
v Žiline. V rokoch 1969-1989 pracovala ako
zdravotná sestra v Mestskom ústave národného zdravia (MÚNZ) v Bratislave-Prievoze
a nasledujúcich 5 rokov v ÚSS v Hrabovom.
Svojou obetavosťou, láskou a trpezlivosťou si
vedela získať srdcia chorých, ktorým slúžila
takmer celý svoj život.
Život rehoľných sestier nebol ľahký, pretože
boli prenasledované komunistickým režimom.
Rehoľné rády boli pred r. 1989 nepriateľmi komunistov, a tak sa k nim aj správali. Bežnou
praxou bolo šikanovanie a neustály presun
sestier z miesta na miesto, z profesie do profesie. V 60. rokoch sr. Eulália dokonca vykonávala robotnícke povolanie. Rádové sestry
všetky príkoria a akcie koordinované vládou
znášali pokojne a s pokorou, navyše sestry
pracujúce v zdravotníctve boli nenahraditeľné.
Od r. 1969 sa spoločenské pomery začali vyvíjať priaznivejšie. Riaditeľstvo MÚNZ v Bratislave sa obrátilo na vtedajšiu provinciálnu
predstavenú so žiadosťou, aby zabezpečila
kvalifikované sestry, rtg. laborantku, biochemické laborantky, sanitárky a sestry do kuchyne pre interné oddelenie v Prievoze, ktoré po
násilnom vysťahovaní sestier bolo zriadené v

a Trenčianskych Teplíc. Nesmierne rada ju
mala aj moja stará mama, ktorá sa vždy tešila
na príchod „sestričky Lenky“, ako ju prezývala. Na sr. Euláliu si pamätám ako na milú,
skromnú, zbožnú, vždy usmiatu a veľmi peknú. Vyžarovala z nej vždy láska a pokoj. Obdarovávala nás rôznymi sladkosťami a drobnými
predmetmi s náboženskou tematikou. Moje
posledné stretnutie s ňou bolo v rehoľnom
dome v Žiline, keď sa prekvapila a zároveň
veľmi potešila mojej návšteve. Nikdy nezabudnem na jej krásny a srdečný úsmev na tvári ako
na fotografii. Verím, že už prebýva s Pánom Ježišom, ktorý si ju vyvolil a ktorému obetovala
celý svoj život, a tiež s Pannou Máriou, ktorú
tak veľmi milovala.
Ďakujem sr. Graciane z Kongregácie dcér
sv. Františka Assiského z Bratislavy za poskytnutie informácií o rehoľnom živote sr. Eulálie.

kaštieli. Františkánky túto možnosť uvítali, tešili sa, že sa môžu vrátiť k svojmu pôvodnému
poslaniu - ošetrovať chorých. Okrem toho mali
nádej, že keď budú v nemocnici pracovať, vrátia im ju spolu s kaštieľom do ich vlastníctva.
Prvých dvanásť sestier do nemocnice nastúpilo 1.3.1969, medzi nimi aj sr. Eulália. Postupne
prichádzali aj ďalšie, takže od 1.10.1969 mohla
byť splnená požiadavka riaditeľstva nemocnice
- prevziať všetky pracovné úväzky na internom
oddelení. Sestry prebrali najskôr starostlivosť
o pacientov v kaštieli, neskôr aj o ďalších v pôvodnej nemocnici. Pacientov sem prekladali
z rôznych zariadení. Nemocnicu vrátili do
vlastníctva Kongregácie Dcér sv. Františka
Assiského až v r. 1991.
Veľkým prianím sr. Eulálie bolo prežiť starobu
v kláštore v Bratislave-Prievoze, kde sa starala o chorých 20 rokov, no jej prianie nebolo
vyslyšané. V r. 1989 bola preložená do ÚSS
v Hrabovom a tu nasledujúcich 5 rokov pracovala ako zdravotná sestra. Do starobného
dôchodku nastúpila 1.10.1993 do rehoľného
domu v Žiline. Po 10 rokoch bola preložená do
Charitného domu (CHD) v Báči, kde trpezlivo
a v modlitbách prijímala utrpenia v chorobe.
10. august 2008 bol 60. výročím zloženia jej
sv. sľubov. O dva roky neskôr, 3. 9.2010,
sr. Eulália zomrela vo veku 83 rokov v CHD
v Báči pri Šamoríne a tam je aj pochovaná.
„Sr. Eulália učila náboženskú výchovu. Bola
ochotná pomôcť, kde bolo treba. Rada nakupovala, slúžila najlepšie, ako vedela“, vyjadrila sa
sr. Graciana z Kongregácie dcér sv. Františka
Assiského z Bratislavy.
O jej dobrote a láskavosti svedčia aj slová z pier
sr. Eulálie, vybrané zo životopisu:

„Pracujem rada vo svojom povolaní, som
šťastná, že môžem pomáhať nemocným a
trpiacim. Vďaka dobrote Božej za milosť
povolania a vrúcne prosím Pána Boha,
aby som v ňom mohla vytrvať až do konca svojho života.“
Sr. Euláliu chodila rodina navštevovať do
miest jej pôsobísk a ona veľmi rada chodievala
za svojimi blízkymi do Jaslovských Bohuníc

Kongregácia Dcér sv. Františka Assiského „františkánky“ je rehoľným spoločenstvom pápežského práva, ktorého členky
sa v kontemplatívno-činnom spôsobe života usilujú nasledovať Ježiša Krista podľa
vzoru sv. Františka a svojej zakladateľky
Matky Anny Brunnerovej. Dcéry sv. Františka založila v Budapešti v r. 1894 Anna
Brunnerová, pôvodne sestra svätého Kríža,
ktorej snom bolo v duchu sv. Františka žiť
v chudobe a odriekaní v službe najmenším.
Zvláštnym znakom duchovnosti sestier je
chudoba, pokora a zjednotenie s Bohom
v láske. Sestry pracujú ako zdravotné sestry a ošetrovateľky v nemocniciach, zariadeniach pre seniorov, domovoch sociálnych služieb, ale aj pri ošetrovaní chorých
v domácnosti. Ich služba je zameraná tiež
na vyučovanie a výchovu detí a mládeže,
zapájajú sa aj do farského apoštolátu. Život
sestier stojí na troch hlavných pilieroch:
modlitba, sesterské spoločenstvo, služba
a starostlivosť o chorých. Ich hlavnou charizmou je služba chorým, opusteným, chudobným bratom a sestrám, podľa potreby
vyučovanie a výchova detí a mládeže a farský apoštolát. Ich heslom je pokoj a dobro.
Sestry svoje poslanie a charizmu napĺňajú
v šiestich krajinách sveta vo viacerých komunitách. Na Slovensko prišli prvé sestry
kongregácie v r. 1894, v roku ich založenia. Pracovali v nemocnici v Slovenskom
Mederi a postupne aj v iných mestách.
V r. 1933 prišli sestry do Bratislavy- Prievozu a v kúpenom kaštieli zriadili rehoľný
dom, kde je až doteraz centrum Slovenskej
provincie. Slovenská provincia má v súčasnosti 8 komunít a jedna misijná komunita
sestier pôsobí na Ukrajine. Sestry ošetrujú
chorých v Bratislave-Prievoze, v Žiline,
v Ivanke pri Dunaji, Lietavskej Lúčke
a starajú sa o vlastné sestry v charite v Báči.
Ako učiteľky a katechétky pôsobia vo Svidníku, v Žiline a v Čadci. K slovenskej provincii patrí aj misijná komunita sestier na
Ukrajine vo Veľkom Bereznom. Tu sa sestry venujú ošetrovaniu chorých po domoch
a vyučovaniu náboženstva.
Jana Čápková
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Púť na hore Butkov

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov na
Slovensku (MO JDS) v Jaslovských Bohuniciach zorganizovala pre svojich členov z Jaslovských Bohuníc 25.7. 2020 zájazd na pútnické miesto na horu Butkov.
Ráno sme sa zobudili do daždivého počasia,
ale o chvíľu sa vyjasnilo a slnečné počasie nás
sprevádzalo celou púťou. Autobus nás priviezol
do obce Ladce, kde sme sa zúčastnili sv. omše,
ktorá sa uskutočnila v novom kostole Božieho
milosrdenstva v Ladcoch a celebroval ju vdp.
Jozef Petráš. Následne sme spoločne putovali
s modlitbou po jednotlivých zastaveniach krížovej cesty smerom na horu Butkov. Niektorí
zdolávali zastavenia krížovej cesty pešo, iní,
pre ktorých bolo stúpanie náročnejšie, sa dali

Sv. omše v rádiu Mária
Od utorka 21. júla 2020 do nedele 2. augusta 2020 boli prenášané sv. omše z farského
Kostola sv. Michala Archanjela v Jaslovských
Bohuniciach v internetovom Rádiu Mária.
Rádio Mária nám prišiel predstaviť v nedeľu
26. júla 2020 jeho riaditeľ, výpomocný duchovný farnosti Jarovce vdp. Martin Jarábek.
Predstavil nám históriu, vznik, ciele, základné
piliere, ale aj problémy, ktoré sprevádzali zakladanie a prvé vysielanie rádia.
Projekt Rádia Mária vznikol v roku 1987
v talianskej malej farnosti v meste Erba, kde sa
z farského rádia postupne počas troch rokov
vybudovalo celonárodné vysielanie. Neskôr sa
rozšírilo do viacerých štátov. Dnes je k dispozícii vo viac ako 71 krajinách sveta. Zakladateľom rádia je páter Livio Fanzaga spolu s laikom Emanuelom Ferrariom. Celá myšlienka
vznikla na púti v Medžugorí v roku 1987, kde
cítil silnú pohnútku, akoby ho Mária pozývala,
nech založí rádio, ktoré bude nosiť jej meno.
O pár týždňov neskôr navštívili Medžugorie
pútnici z jeho farnosti a prišli za ním s tou
istou myšlienkou. Preto aj v logu Rádia Mária
je vyobrazenie Panny Márie Medžugorskej. Na
Slovensku začalo rádio vysielať 13. mája 2017
cez internet. Názov Rádio Mária označuje vysielaciu stanicu, ktorá je inšpirovaná Pannou
Máriou a ktorá sa dáva k dispozícii na službu
Božej Matke. Je jednoduchý a účinný nástroj
na šírenie dobrej správy a pomáha ľuďom nájsť
zmysel života v evanjeliu Ježiša Krista.

vyviezť autami do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov. Zvyčajne
vyvážajú pútnikov autobusom, ale noc predtým bolo daždivé počasie a cesta nebola vhodná na prejazd autobusmi. Krížová cesta nás
ohúrila svojou monumentálnosťou. Jednotlivé
zastavenia boli vybudované z veľkých blokov
kameňa z miestneho kameňolomu. Dozvedeli
sme sa, že dĺžka krížovej cesty je 900 m a jej
výstavba trvala asi 1,5 roka. Každé zastavenie
krížovej cesty je akoby malou kaplnkou v lese
pod holým nebom, ktorej polkruhové steny sú
vyložené kameňom. Na kamenných doskách
sú vyryté čísla jednotlivých zastavení a na druhej strane slová Ježiša z Denníčka sv. sestry
Faustíny. V strede sa nachádza medailón reliéfu scény, ktorá sa vzťahuje k danému zastaveniu. Výnimočnú možnosť prejsť s odriekaním modlitieb medzi štrnástimi zastaveniami
krížovej cesty si
nenechalo ujsť viacero z nás napriek
horúcemu počasiu.
Tí, ktorí sme vyšli
k skalnému sanktuáriu pešo, sme
si poriadne prevetrali pľúca, unavili
sme sa pri výstupe,
niektorí sa aj spotili, ale bola to naša
obeta.
Objavenie Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva bolo pre nás
Foto: Jarmila Holovičová
príjemným prekva-

pením. Jeho dominantou je monumentálny
kríž zasadený do skaly postavený pod vrchom
kopca Butkov v roku 2013 v nadmorskej výške
584 m, vysoký 12 metrov. Súčasťou sanktuária
je kaplnka Božieho milosrdenstva, v ktorej sú
umiestnené relikvie prevažne mladých svätých (Dominik Savio, Gabriel Possenti od Matky Sedembolestnej, Gemma Galgani, Mária
Goretti , Mária od Ukrižovaného Ježiša, blahoslavená Imelda Lambertini, Katarína Sienská).
Pri kaplnke sa nachádza pamätník venovaný
pápežovi Jánovi Pavlovi II. Jedná sa o skalu
zasadenú do kamenného podstavca, na ktorej
je pripevnená pápežova fotografia. Súčasťou
skaly je i schránka s relikviami. Je to škapuliar, ktorý sprevádzal sv. Jána Pavla II. po celý
život, a kópia obrazu Karmelskej Panny Márie.
V roku 2015 pribudol v skalnom sanktuáriu
pamätník sv. sestry Faustíny. Dominantou
sanktuária je mariánsky areál, kde sa nachádza
unikátna kamenná socha Panny Márie Matky milosrdenstva, ktorá sem bola prevezená
v roku 2018. Je v nadživotnej veľkosti - 6 m vysoká na 3m podstavci s hmotnosťou okolo 22
ton. Na podstavci sochy je znázornený ruženec a text: „Som nielen kráľovnou neba, ale aj
matkou milosrdenstva a tvojou matkou.“ Areál
úcty Panny Márie dopĺňa päť nových kaplniek
svätcov.
Skalné sanktuárium spolu s krížovou cestou
na hore Butkov je veľkolepým dielom. Vytvára netradičnú atraktivitu, poskytujúcu okrem
duchovných zážitkov upokojenie mysle a aj
krásne výhľady na Považie.
Ďakujem MO JDS v Jasl. Bohuniciach za
zorganizovanie zájazdu do pútnického miesta.
Elena Čápková

Základné piliere rádia:
1. Je to rádio mariánske - samotná Panna Mária pozvala ľudí k tomuto činu v Medžugorí,
prvoradým cieľom je ísť skrze Pannu Máriu
k Ježišovi.

Vysielanie Rádia Mária je zamerané na katolíckeho a veriaceho poslucháča bez obmedzenia
veku. Program zahŕňa živé sväté omše, modlitby, liturgie, čítanie z Biblie, svedectvá, zamyslenia, rozhovory aj živé vstupy poslucháčov. Nevysiela spravodajstvo, politiku, kontroverzné
témy, reklamu, čiže nemá ani príjmy z reklamy.
Rádio vysiela iba vďaka dobrovoľným príspevkom od poslucháčov. Tiež je postavené na
báze dobrovoľníkov, ktorí pripravujú programy, relácie, rozhovory, vedú modlitby a taktiež
obsluhujú techniku. Možnosť služby v rádiu
je mnohoraká. Dvere sú otvorené všetkým
ochotným ľuďom. Od vysielania, modlitby do
éteru cez technické veci, grafiku, informatické
služby až po upratovanie.

2. Vernosť Cirkvi, ktorá je v dnešnej dobe
vnútorných rozporov medzi laikmi, kňazmi
a biskupmi vo svete dôležitá.
3. Božia prozreteľnosť. Rádio nemá žiadnych
investorov, sponzorov, platenú reklamu. Vďaka
tomu, že dnes sú to tisíce vysielačov, viac ako
päťdesiat miliónov poslucháčov tohto rádia po
celom svete sa môže navzájom podporovať.
Tie rádiá, ktoré prijímajú väčšie dary, môžu
podporiť vznik a údržbu tých, ktoré nedokážu
zatiaľ fungovať samostatne.
4. Dobrovoľníctvo. Rádio má nevyhnutné minimum zamestnancov a väčšinu činností zaisťuje stále sa rozrastajúci tím dobrovoľníkov,
ktorí nezištne venujú tomuto projektu svoj čas,
úsilie a talenty.
5. Misijné zameranie - cieľom rádia je snažiť sa
budovať spoločnosť na základe kresťanských
hodnôt, znovu budovať základy viery skrze
ohlasovanie evanjelia, katechézy a modlitbu.
Tiež ponúknuť poslucháčovi program, ktorý
dokáže otvoriť srdce i myseľ svetlu Krista.

Rádio Mária možno počúvať cez internet
(www.radiomaria.sk), cez facebook
(www.facebook.com/radiomaria.sk,
v mobilnom telefóne, alebo tablete (mobilné aplikácie), cez tunein.com, prostredníctvom DAB+ vysielania a iné možnosti.
Cieľom Rádia Mária do budúcnosti je získať
pre rádio aj frekvenciu v rozhlase, pretože takto možno zachytiť aj starších, chorých, trpiacich, ktorí možno nevedia pracovať s modernou technológiou.
Ďakujeme p. farárovi, organistom, spevákom, modleníkom a p. kostolníčke za pomoc
pri organizácii prenosov sv. omší vo farskom
kostole sv. Michala Archanjela v Jaslovských
Bohuniciach.
Jana Čápková
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Cesta pod ochranou sv. Michala

Biblické okienko

KNIHA JUDITA
Kniha Judita je poučný spis Starého zákona,
nazvaný podľa hrdinky, mladej židovskej
vdovy Judity, ktorá zachránila Judeu a Jeruzalem pred nebezpečenstvom, čo mu hrozilo od
pohanskej mocnosti. Kniha patrí medzi deuterokánonické spisy (teda neuznávajú ju napr.
evanjelici), jej autor je neznámy.
V prvej časti knihy sa opisuje obrovská sila
asýrskeho vojska, ktorú Nabuchodonozor
nasádza na dobyvateľské ciele. Posmelený víťazstvom nad médskym kráľom vyšle svojho
vojvodcu Holofernesa na vojenskú výpravu
na západ. Po ľahkom víťazstve nad viacerými
krajinami sa ostatní králi zo strachu poddávajú
Holofernesovi bez boja.
V druhej časti knihy sa opisuje nebezpečenstvo, ktoré hrozí judejskej krajine. V tejto
kritickej chvíli sa Židia s dôverou obracajú na
Boha a modlitbou a pôstom ho prosia o pomoc. V asýrskom tábore náčelník Ammončanov Achiór informuje Holofernesa, ako Boh
doteraz chránil svoj verný ľud od nepriateľov
a odrádza ho od vojenského ťaženia proti nemu. Urazený Holofernes vydá vo svojej
pýche Achiora do rúk obyvateľov mestečka

Betulie, ktoré je obkľúčené asýrskym vojskom
a odsúdené na smrť hladom a smädom. V tejto
zúfalej situácii obyvatelia Betulie nástojčivo žiadajú svojich vodcov, aby sa dobrovoľne vzdali nepriateľovi. Tu sa na scéne zjavuje Judita,
ktorá povzbudzuje spoluobyvateľov k dôvere
v Boha, sľubuje im vyslobodenie a vyzýva ich
postaviť sa Asýrčanom na odpor.
Lebo tvoja sila nie je v množstve ani tvoja
vláda sa nezakladá na silákoch. Ty si Boh
ponížených, pomoc maličkých, zástanca
slabých, ochranca opustených, spasiteľ
zúfalých. (9,11)
Na záver sa napínavo opisuje priebeh Juditinho víťazstva. Po vzývaní Božej pomoci a
s vedomím predstavených mesta Judita prejde
do nepriateľského tábora, kde predstiera útek
z mesta, ktorého skazu vyhlasuje za istú, získava si úplnú Holofernesovu dôveru a svojou
krásou a úlisnými rečami ho úplne očarí. Po
bohatej hostine Judita mečom odtne opitému
Holofernesovi hlavu a s touto trofejou utečie
z asýrskeho tábora do Betulie. Následne oby-

Pôst a púť za kňazov

Čo sa udialo:

PRIDAJ SA K NÁM!

PROSBA KŇAZOM

Aj v tomto roku pozývame k pôstu a modlitbám
za kňazov. 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za
kňazov bude trvať od sviatku Sedembolestnej
Panny Márie, teda od 15.9. do 24.10.2020. Ak
sa zapojíš, môžeš si vybrať ľubovoľný deň (prípadne aj viac) v tomto období a obetovať ho za
našich duchovných otcov.

Spoločenstvo Modlitby za kňazov prosí aj samotných kňazov, aby sa k pôstu pripojili a odslúžili na tento úmysel sväté omše.

ZA ČO SA POSTIŤ A MODLIŤ?
Pôstne úmysly môžu byť rôzne. Naše obety a
modlitby potrebujú aj kňazi starí a chorí. Kňazi so zraneným srdcom, spútaní rôznymi závislosťami alebo takí, ktorí sa cítia vyhorení. Pôst
môžeš obetovať za pastiera vo svojej farnosti,
za kňaza, ktorý ťa krstil či vyslúžil a aj dnes
vysluhuje sviatosti. Ale aj za tých kňazov, ktorí
ti najviac pomohli na ceste k Bohu. Môžeš ho
tiež obetovať za nové povolania do kňazstva či
za odvahu pre chlapcov urobiť konkrétne rozhodnutie ako reakciu na Božie povolanie.

vatelia napadnú prestrašených Asýrčanov, porazia ich a odnesú si bohatú vojenskú korisť.
Vtedy sa Achiór obráti na vieru v izraelského
Boha. V Betulii a v Jeruzaleme sa konajú veľké
oslavy na počesť Judity, ktorá krásnym chválospevom zvelebuje Boha a ďakuje mu za vyslobodenie.
Historický rámec knihy Judita spôsobuje problémy. Sú tu skutočné udalosti, ale pospájané
z rôznych období. Autorovi teda nešlo o historický román. Dielo bolo napísané v období,
kedy víťazne bojovali židovskí vodcovia Machabejci proti utláčaniu od pohanov. Chcelo
povzbudiť židov, že Boh dokáže pomôcť v každej situácii. Nedá sa potvrdiť ani vyvrátiť, či sa
udalosť naozaj odohrala.
Spôsob, ktorým Judita víťazí nad Holofernesom, teda lesť, zvodnosť a vražda, treba
vysvetľovať podľa vtedajšej vojenskej stratégie
a podľa starozákonného princípu zákona odvety. Ten, čo chcel zviesť Izrael, je sám zvedený a oklamaný. Judita je len nástrojom Božej
spravodlivosti.
Marián Vivodík

12. - 18. 7.2020 - tábor detí v Lazoch pod
Makytou
28. 8. 2020 - splav Malého Dunaja
5. 9. 2020 - púť na Litmanovú
12. 9. 2020 - sviatosť pomazania chorých

POŽEHNANIE
Svoje požehnanie a podporu akcii vyslovili
obaja metropoliti Rímskokatolíckej cirkvi na
Slovensku - o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, o. arcibiskup Mons. Bernard Bober a
tiež aj hlava Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, metropolita o. arcibiskup Ján Babjak.
Marián Vivodík

Pripravujeme:
• 27. 9. 2020 požehnanie obnoveného
kostola - hody
• intenzívnejšiu prípravu na sviatosť
birmovania

AKO SA POSTIŤ?
Odporúčame pôst, ako ho v katolíckej cirkvi
prežívame na Popolcovú stredu a Veľký piatok.
To znamená, že iba raz za deň sa dosýta najesť
a zdržať sa mäsitého jedla. Ak máš zdravotné
obmedzenia a nemôžeš sa týmto spôsobom
postiť, môžeš si vybrať inú, tebe primeranú,
formu pôstu..

V tábore v Lazoch pod Makytou bolo veselo
Foto: Marián Vivodík
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