DUCHOVNO – SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
PRE CELÚ RODINU

MÁJ/2020
ELEKTRONICKÉ VYDANIE

8
FARNOSŤ V ČASE KORONAKRÍZY

14
VYTRVALO SLÚŽIA CHORÝM

37

PODSTATNÉ JE,
ŽE SA TO STALO!

2⁄
Aj takto môžete podporiť
časopis Naša Žilinská
diecéza!

Inštitút Communio je nezisková organizácia zriadená
Žilinskou diecézou.
Venuje sa vydávaniu diecézneho mesačníka,
elektronického teologického časopisu
Communio-missio, organizovaniu diskusií
a prednášok, evanjelizačného ekumenického festivalu
Týždeň kresťanskej kultúry...

Ak máte záujem nás podporiť, radi privítame vaše modlitby
na úmysel Inštitútu Communio, prípadne vaše príspevky na číslo účtu
IBAN SK88 1100 0000 0029 2684 3940 so špeciﬁckým symbolom 1402
alebo venovaním 2% zo zaplatenej dane.
Obchodné meno alebo názov prijímateľa:
Inštitút Communio, n.o. • Sídlo: Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina
Identiﬁkačné číslo (IČO): 45 733 635
Právna forma: Nezisková organizácia

Dušan Václav: Farnosť v čase koronakrízy

4 – 23
4–7
8 – 11

Gabriela Kvasnicová: Ako sa cíti škola vo
virtuálnom priestore?

12 – 13

Gabriela Kvasnicová: Vytrvalo slúžia chorým

14 – 16

Gabriela Kvasnicová: I karanténa môže priniesť
nové rozmery duchovného života

17 – 19

ZO ŽIVOTA DIECÉZY
Gabriela Kvasnicová: Aká bola Veľká noc 2020?

Peter Dubec: Naša katedrála (8. časť)
KTO JE MÔJ BLÍŽNY?
SELFIE SO ŽILINSKOU DIECÉZOU
Ján Hrkút: Selﬁe so Zdenom Pupíkom
NEZABUDNUTÉ SVETLO
Zdeno Pupík: Sto rokov od narodenia Karola
Wojtyłu – svätého Jána Pavla II.
DVAJA Z JEDNÉHO PÁRU
Beáta Jarošová: Náš vzťah stále rastie
SVEDECTVO
Miroslav Leitner: Podstatné je, že sa to stalo!
CIRKEV A SPOLOČNOSŤ
Dušan Václav: Ako uzdraviť chorý svet
CIRKEV VO SVETE
Pápežská nadácia ACN: Ninivská planina stáva
z popola

22 – 23
24 – 27
28 – 29
31 – 33
34 – 36
37 – 41

MÁJ – MESIAC, KTORÝ MÁ SILU
PETER HOLBIČKA

42 – 43
44 – 46
47 – 50

RELAX

EDITORIÁL

ROČNÍK: 9. / ČÍSLO: 5 / VYŠLO: 1. 5. 2020
UZÁVIERKA PODKLADOV JÚNOVÉHO ČÍSLA: 14. 5. 2020
VYCHÁDZA: mesačne
Zaregistrované na Ministerstve kultúry SR • EV 4517/12, ISSN 1338-6492
VYDÁVA: Inštitút Communio,
Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina, Slovensko
IČO: 45733635, www.icommunio.sk
ADRESA REDAKCIE: Jána Kalinčiaka 1, P.O.Box B-46,
010 01 Žilina, Slovensko
EMAIL: nasadieceza@gmail.com, TEL.: 041/5658434
WEB: nasadieceza.sk
IBAN: SK88 1100 0000 0029 2684 3940
ŠÉFREDAKTOR: Zdeno Pupík
ODBORNÁ A DUCHOVNÁ SPOLUPRÁCA: Peter Holbička
VEDÚCI VYDANIA: Miroslav Leitner
REDAKCIA: Beáta Jarošová, Dušan Václav, Gabriela Kvasnicová
GRAFICKÁ ÚPRAVA: Jana Kollárová
SOCIÁLNE SIETE: Alojz Mičieta, Juraj Malobický
TLAČ: P+M, Budovateľská 1672/16, Turany
FOTO NA TITULNEJ STRANE: Jozef Šelinga
INZERCIA: nasadieceza@gmail.com
IMPRIMATUR: Tomáš Galis, žilinský biskup, 27. 1. 2012, prot. č. 404/2012.
Akékoľvek kopírovanie publikácie, prípadne jej častí, je možné len po
predchádzajúcom písomnom súhlase vydavateľa. Za obsah inzercie
zodpovedá objednávateľ.
VÝROBNÉ NÁKLADY: 1 €

Piaty mesiac v roku, jeden z najkrajších a úžasný symbol
lásky – to je máj. Počas neho si po stáročia veriaci ľud prehlboval svoj vzťah k Božej Matke Márii a cez ňu s Ježišom. Obzvlášť s tohtoročným májom sú spojené aj iné dôležité dni:
sv. Jozefa Robotníka, Nedeľa Dobrého pastiera, Deň matiek,
Deň rodiny, sviatok Nanebovstúpenia Pána a vyvrcholením
bude slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Mesiac, ktorý má
silu. Mám nádej, že bude prelomový a rozhodujúci, aj čo
sa týka uvoľňovania opatrení zavedených pre pandémiu
vírusu.
Mnohí odborníci radia, že výbornou ochranou pred koronavírusom je zdravá imunita. Ak chceme byť vnútorne fyzicky,
ale aj duchovne silní, potrebujeme kvalitnú prevenciu a posilňovanie svojej imunity. Čo všetko podporuje náš imunitný systém fyzicky, to určite každý poznáme, ale čo najlepšie
posilňuje našu duchovnú imunitu?
Pomôže nám príbeh o kráľovi, ktorý keď prechádzal cez
svoje kráľovstvo, potkýnal sa a padal na kamene, zachytával
sa na bodľačí a poškriabal sa na tŕní. Bol taký nazlostený
a doráňaný, že sa rozhodol vystlať celé kráľovstvo kobercami. Istý muž mu však poradil, aby nekupoval koberce, lebo
je to drahé a komplikované. Navrhol mu, aby si dal urobiť
kvalitnú a pevnú obuv, ktorá mu pomôže prekonávať prekážky na ceste.
Panna Mária, ako múdra matka, vie, že nás neuchráni od
všetkých nebezpečenstiev a nástrah života. Ani ona nebola
uchránená od pokušení a skúšok v živote. Chce nám pomôcť
zvládnuť všetky situácie nasmerovaním na Ježiša. Nielen
počas tohto mesiaca nás chce viesť cestou spásy a pozýva
nás, aby sme sa vrátili k Bohu, modlitbe, svätosti, láske,
pokoju, osobnému obráteniu, pôstu. Bez týchto hodnôt svet
nemá budúcnosť. Pokušiteľ chce ovládnuť a zničiť naše životy i zem, po ktorej kráčame.
Nezabúdajme, že sme Božie i Máriine milované deti, ktoré
majú svedčiť o Božej láske. Nedovoľme, aby nám skúšky,
strach a choroby zatvrdili a zatemnili srdcia. Prosme v tichu
modlitby o svetlo a silu Ducha Svätého, aby sme boli plní
dôvery a odvahy vyjsť zo zatvoreného večeradla ako apoštoli
a svojím životom vydávať svedectvo o zmŕtvychvstalom
Ježišovi.
NAŠA ŽILINSKÁ DIECÉZA MÁJ/2020
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AKÁ BOLA
VEĽKÁ NOC 2020?
O nič menšia, len iná
Prežili sme sviatky Veľkej noci výnimočným spôsobom. Akú spomienku si
uchováme vo svojich srdciach, čo budeme hovoriť ďalším generáciám? Pýtali
sme sa veriacich ľudí, ako slávili najväčšie kresťanské sviatky bez možnosti
návštevy kostola.
TEXT GABRIELA KVASNICOVÁ, FOTO ARCHÍV RODINY VYŠINSKÝCH, T. MIHALČINOVEJ,
B. BROSOVEJ-LIPKOVEJ, K. SCHMIESTEROVEJ, M. MAJDANOVEJ A AUTORKA

Silvia a Matej Vyšinskí,
manželia, bývajú na
žilinskom sídlisku Hájik,
majú dve už veľké deti
Silvinka, Maťko, vy ste vo svojej
farnosti veľmi aktívni – slúžite
Silvinka hrou na organ a Maťko
spevom počas sv. omší a neprestali
ste ani v týchto zložitých časoch.
Váš pán farár Vladimír Kutiš
sprostredkúva online prenosy
sv. omší z Kostola Božieho
milosrdenstva v Žiline na Hájiku.
Skúsite sa podeliť s pocitmi, ktoré
prežívate v prázdnom kostole pri
sv. omši?
Pocitovo je to veľká zmena. Uvedomili sme si silu spoločenstva, ktoré
sa schádza pri slávení sv. omše.
Ale vo vedomí, že sme spojení
duchovne s množstvom veriacich
ľudí, keďže tieto prenosy sv. omší
4

majú veľkú sledovanosť, nijako to
nezmenšilo a neoslabilo oslavu
Boha našou službou. Naša služba,
aj všetky dary, ktoré v cirkvi môžeme prijímať, nie sú pre nás cieľom,
ale prostriedkom prehĺbenia vzťahu s Bohom. Vnímame tento čas
ako čas milosti a príležitosti očisťovania vzťahu s Božou láskou od
„modiel, tradícií, rituálov“, ktorými
sa môže stať aj náboženský život
veriaceho človeka.
Vaše deti sú už veľké. Ako ste
spoločne prežívali sviatky v rodine
s obmedzeniami, ktoré si pandémia
koronavírusu vyžiadala? Darilo sa
vám nachádzať aj pozitíva?
Samozrejme. Veľkonočné sviatky
sme trávili spolu celá rodina na
chate v inom okrese. Aj keď sme
prvýkrát neslúžili na bohoslužbách, čo nám ľudsky veľmi chýbalo,
vďaka našim kňazom sme mohli byť spojení online, a tak tvoriť
duchovné spoločenstvo. Ako rodina
sme prežili krásny spoločný čas,
ktorý bol požehnaním aj pre naše
vzťahy. Vďaka technike a prenosom
sme deň začínali spoločne s kňazmi
rannými chválami, spoločne sme
sledovali bohoslužby. Veľmi silná
bola pre nás poklona sv. krížu, ktorú
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sme sa spoločne s farnosťou modlili. Pán farár Kutiš viedol túto poklonu ako odprosenie za hriechy, keďže
sme sa nemohli osobne vyspovedať.
Bolo to veľmi oslobodzujúce. Pozitívom teda môže byť aj to, že si
oveľa viac uvedomujeme a vážime
požehnanie, ktoré nám naši kňazi
sprostredkúvajú, a taktiež veľké
bohatstvo našej Cirkvi, ktoré máme
vo sviatostiach.
Ako prežívate tieto zložité dni ako
rodina?
Spoločne všetci doma. Deti študujú
online a my pracujeme z domu.
Všetci sme museli niečo ubrať zo
svojho komfortu. Deti si museli
zvyknúť, že sú stále doma, keďže
majú veľa aktivít a boli zvyknuté
tráviť veľa času mimo domu. Aj
v týchto zložitých dňoch sa snažíme načítavať Boží pohľad na
našu rodinu, a tak zvládať bežný
život v týchto podmienkach. A sme
vďační za všetko. Máme tú možnosť fungovať z bezpečia domova.
Preto sa denne modlíme za tých,
ktorí nemajú takúto vymoženosť.
Za našu vládu, ktorá nesie veľkú
zodpovednosť, zdravotníkov,
predavačov... Za všetkých, ktorí sú
denne viac vystavení riziku.
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Terezka Mihalčinová, matka
šiestich detí, momentálne na
materskej dovolenke, býva
s rodinou v Budatíne
Vaše deti sú hudobne veľmi
nadané a svoje dary aj aktívne
využívajú v detskom orchestri, ktorý
pravidelne sprevádza bohoslužby
u žilinských saleziánov. Ako sa vám
darilo aj v týchto zložitých časoch
a neštandardným spôsobom osláviť
najväčšie sviatky roka?
Keďže bola táto Veľká noc oveľa
iná ako po minulé roky, snažili
sme sa ju prežívať naplno, aj keď si
myslím, že pre našu rodinu to bolo
ťažšie. Predsa slávenie Veľkonočného trojdnia doma je úplne iné ako
v kostole. Už od začiatku domácej
karantény sme sa snažili urobiť
si z našej obývačky provizórny
kostolík. Deti vždy nachystajú na
stôl sviečku, Sväté písmo a kríž. Na
sv. omšu sa oblečieme trochu inak
ako len do teplákov a trička, aby
sme naozaj trochu cítili rozdiel.
Počas Veľkej noci sme sledovali
a zúčastňovali sme sa duchovne
na svätých omšiach vysielaných
z Vatikánu. Naši chlapci, ktorí
majú päť a osem rokov, sa vždy
tešia, lebo pri pozdvihovaní hostie
a kalicha môžu zvoniť našim
domácim zvončekom a sú z nich
miništranti. Zároveň deťom teraz
aj počas sv. omše môžeme vysvetliť
rôzne časti liturgie alebo vety zo
Sv. písma, čo v kostole nerobíme.
Čo je pre vás najťažšie ako pre
rodinu a v čom možno nachádzate
i niečo povzbudzujúce?
Celú túto situáciu považujem za
dar pre našu rodinu, lebo som

doma celý deň s deťmi a je mi
s nimi dobre. Doobeda som v úlohe
pani učiteľky, potom varím ako
v školskej jedálni, keďže šesť detí je
stále hladných, poobede ukladám
k spánku našu najmenšiu, potom
hráme na nástrojoch, maľujeme
a modelujeme, lebo zo základnej
umeleckej školy dostávame tiež
úlohy. Veľmi rada mám naše
večerné prechádzky na lúku nad
naším domom, kde chodíme každý
deň s naším psom. Pre mňa nie je
domáca karanténa nejako obmedzujúca, keďže som na materskej
dovolenke. Stále idem v tom istom
rytme – z povinností do povinností. Manžel chodí domov až večer,
takže som maximálne vyťažená.
Ale šťastná. Ďakujem Bohu, že sme
zdraví. Modlievame sa s deťmi
každý večer Korunku Božieho milosrdenstva za chorých a aj za tých,
ktorí sa o nich starajú.

ky. Skúšky a hudobná služba na
liturgii obyčajne zaberajú viac
ako päťdesiat percent času týchto
dní. Je to môj už tradičný spôsob,
prostredníctvom ktorého prežívam
a zažívam duchovný obsah Veľkej
noci. A zrazu boli tie dni prázdne
a stála som teda pred úlohou nájsť
iný spôsob popri deťoch, ako sa duchovne naladiť na tieto tajomstvá.
Akým spôsobom ste teda spoločne
oslávili Ježišovo víťazstvo nad
smrťou?
Cez deň to boli momenty nad
detskou Bibliou, kde sme spolu
s deťmi objavovali príbehy Zeleného štvrtka a Veľkého piatka. Pečenie pocukrovaného veľkonočného
baránka a s ním spojené vysvetľovanie mnohých otázok súvisiacich
s radosťou zmŕtvychvstania.
Vaše detičky sú ešte malé
a vyžadujú teda veľa pozornosti. Ako
si nabíjate baterky, aby ste mali dosť
síl zvládnuť starostlivosť o rodinu?
Sú to síce krátke, ale spoločné
rodinné modlitby prerušované krikom a otázkami. Po tieto dni ma
tešia hlavne večerné meditácie pri
nahrávkach hudby s témou Veľkej
noci.

Barbora Brosová – Lipková,
dirigentka chrámového
speváckeho zboru La
Famiglia, s manželom
a troma malými deťmi býva
v Žiline
Barborka, spevácky zbor, ktorý
vediete, má naštudovaný krásny
repertoár, ktorým každoročne
obohacuje obrady veľkonočného
slávenia v Žiline u saleziánov. Ako
veľmi poznačilo vaše prežívanie
Veľkej noci, že sme do kostolov
tentoraz ísť nemohli?
Tohtoročná Veľká noc bola, samozrejme, iná. Manželovi sa
splnil sen, bola som celé sviatky
doma – žiadne spievanie a skúš-

Katarína Schmiesterová,
podniká v turistickom ruchu,
s rodinou býva v Žiline
Závodí
Katka, vy aj s manželom spievate
v chrámovom zbore a dá sa povedať,
že obrady Veľkého týždňa sú
vaša hlavná sezóna. Zbor liturgiu
Veľkonočného trojdnia každoročne
krásne sprevádza, je to silný
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emotívny zážitok. Necítila si sa tento
rok ochudobnená?
Musím naopak povedať, že tak duchovne sme ako rodina Veľkú noc
už dávno neprežili. Tým, že naše
deti sú už veľké, málokedy bývame
spoločne v kostole na jednom
mieste. A teraz sme sa všetci ôsmi
schádzali v obývačke pri online
prenosoch obradov a sv. omší
a spoločne sme ich mohli prežívať, spievať, modliť sa. Bolo to pre
mňa až dojímavé a precítila som to
veľmi hlboko aj vnútorne. Možno i vďaka tomu, že nám odpadli
mnohé povinnosti v práci, i tie
spojené so skúškami zboru, mali
sme cez sviatky viac priestoru na
stíšenie, oddych a hlavne byť všetci
spolu.

som sa o mojich aj manželových
rodičov, o všetkých chorých medzi
našimi známymi aj v rodine. Potom prišlo oslobodenie, uvedomila
som si, že Boh má v rukách náš
osud. Keď bolo všetko v poriadku,
vnímala som to len ako frázu zo
žalmu. A zrazu sme to mali žiť.
Život musí ísť ďalej, nedá sa žiť
v neustálom strachu. Keď veríme
v Boha, musíme mu aj dôverovať.
Doma nemôžeme zostať navždy
a je mi jasné, že nevyžijeme z toho,
že sme vyčistili les. Rozhodne však
budeme všetci opatrnejší a rúška
sa zrejme stanú bežnou súčasťou
našich životov. Mnoho ľudí sa
muselo zamyslieť a trošku prehodnotiť, ako žili „do korony“. Dúfam,
že nás to zmení k lepšiemu.

Môžeš povedať, že všetko to zlé
spojené s karanténou prinieslo
i dobrú skúsenosť?
Na niektoré veci to bolo rozhodne dobré. Náš život sa viditeľne
upokojil. No tiež musím priznať,
že po mesiaci strávenom pod
jednou strechou už všetci potrebujeme ísť na svätú spoveď. Napätie,
samozrejme, v rodine s veľkými
deťmi, z ktorých najmladšie má
15 a najstaršie 26, vzniká, ale na
druhej strane si ten spoločne
strávený čas aj užívame. Pustili
sme sa napríklad do čistenia lesa
za naším penziónom, na čo by sme
v normálnej prevádzke nemali čas.
Podarilo sa nám urobiť kus práce
i zdravo sa fyzicky unaviť. A deti
sa naučili viac navzájom spolupracovať. Bola to rozhodne i pre
nich prospešná skúsenosť a celú
rodinu to ešte viac zomklo. Mne sa
podarilo vytvoriť v lese i modlitebné miestečko s lavičkou a krížom
na strome, kde sa teraz chodievam
modliť sv. ruženec.
Ako vnímaš uvoľňovanie
opatrení? Ako podnikateľka máš
zodpovednosť za ﬁrmu...
Prvé týždne som prežila v strachu.
Bála som sa o deti, o firmu, o zamestnancov, z čoho ich zaplatíme a z čoho budeme žiť my. Bála
6

Monika Majdanová,
s manželom vychovávajú
štyri deti, bývajú v Lietave
Monika, opatrenia vlády kvôli
zníženiu prenosu infekcie
koronavírusom sa vašej rodiny
citeľne dotkli nielen v súkromnom
živote, ale i vášho podnikania.
Zavrieť ste museli masážny salón
i stánok s ovocím a zeleninou. Ako
ste sa s tým v rodine vysporiadali?
Vnímam to ako isté obdobie v živote, ktoré máme využiť najlepšie, ako sa dá. A musím popravde
povedať, že pre našu rodinu je
veľmi obohacujúce byť všetci spolu
a mať čas zastaviť sa a aj si trochu
oddýchnuť. Nikto z nás nereptá, aj
keď to prirodzene veľmi naše plány
narušilo. Zásoby ovocia a zeleniny sme ponúkli našim priateľom
a známym ako vitamínovú debničku, a takto sme si vyskúšali, ako
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robiť veci inak. Ukázalo nám to
smer, akým sa zrejme budeme do
budúcnosti uberať, lebo náš predajný stánok plánuje vlastník zrušiť.
Tým, že bývame v rodinnom dome
a chováme hospodárske zvieratá,
na nudu sa sťažovať nemôžeme,
roboty je stále dosť. Pustili sme sa
napríklad do prác, ktoré sme pre
nedostatok času dlhšie odkladali.
Dve z vašich štyroch detí sú už
dospelé a na prahu veľmi sľubne
rozbehnutej kariéry. Zdieľajú
optimizmus svojich rodičov?
Dominika, ktorá v Nórsku študuje
operný spev, sa našťastie stihla
vrátiť domov. Vladkovi, ktorý po
dlhšej prestávke pre zranenie len
pred časom začal naplno trénovať,
skončila zmluva, lebo futbalový
klub je v likvidácii. No tým, že sú
obaja za normálnych okolností
často mimo domu, vedia si čas,
keď môžu byť doma, vážiť a prijať
karanténu ako fakt a neponosujú sa. A nás rodičov teší, že nám
môžu so všetkým okolo domu
a hospodárstva pomáhať. Všetci
si uvedomujeme, že s podporou
rodiny sa dá v pokoji a s pokorou prijímať aj to negatívne. Iste,
máme i obavy, bývame v dome aj
so starou mamou a mladšia dcérka je po vážnej operácii, a tak ich
obe chránime vo zvýšenej miere.
Ako ste oslávili Veľkú noc? Ako ste
v rodine prijali fakt, že do kostola ísť
nemôžeme?
Od začiatku karantény sledujeme
spoločne online prenosy z Tepličky
nad Váhom, ktoré pán farár Pavol
Špita ponúka už od 13. marca každý deň. Je nám to o to vzácnejšie,
že pán farár je náš rodinný priateľ.
Sprostredkovane sme sledovali aj
krížové cesty, adorácie i pobožnosti
vo Veľkom týždni. Keď sa dá, všetci
chodievame každú nedeľu na
sv. omšu, teraz sa všetci stretávame v obývačke pri prenosoch.
Dokonca častejšie, lebo cez týždeň
sme do kostola nechodili. Teraz
sledujeme sv. omše aj cez pracovný
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deň, „odskočíme si“ do Tepličky
ráno na siedmu. Keď sledujeme
sv. omšu spolu v obývačke, vieme
sa navzájom napríklad upozorniť
na nejakú myšlienku a mám pocit,
že niektoré veci dokážeme takto
prežiť i hlbšie, ako keby sme boli
fyzicky v kostole. No, keď to bude
možné, zasa všetci radi pôjdeme
na sv. omšu do kostola. Ale nemám pocit, že je to teraz zlé, iba
iné. Keď nám to v tomto čase nie je
dané, prijímame to.

Milan Hort, bývalý
podpredseda Národnej
rady Slovenskej republiky,
dnes na dôchodku, býva
s manželkou v Novej Dubnici
Epidemiologická situácia pre
šíriaci sa koronavírus nás zastihla
uprostred pôstneho obdobia i počas
najväčších kresťanských sviatkov.
Ako ste sa vyrovnali s tým, že sme

nemohli navštevovať bohoslužby ani
veľkonočné obrady?
Áno, je to veľký zásah do nášho zabehnutého života takzvaných praktizujúcich kresťanov. Ak sme sa do
začiatku týchto obmedzení nevedeli zorientovať, k čomu nás vlastne
vyzýva pápež v Roku Božieho slova,
tak teraz v pokore priznávame, že
táto doba môže byť aj požehnaním.
Je pravdou, že takýto tvrdý zásah
si nepamätáme ani my, čo sme
takmer polovicu života prežili v totalite, ale ani si tiež nepamätám,
kedy sme pôstne obdobie a najväčšie kresťanské sviatky prežili
s manželkou v takom duchovnom
spojení s ich podstatou. TV LUX, Rádio LUMEN a množstvo hodnotnej
kresťanskej literatúry – to sú také
prostriedky pre nájdenie „pokoja
v duši“ – o akých sme v období
samizdatov ani nesnívali.
Veľká noc ani v domácej izolácii
nestratila nič na svojej veľkosti.
V čom bola výnimočná pre vás?
Možnosť autenticky prežiť so Sv.
Otcom jeho meditáciu Urbi et Orbi
z upršaného, šedého, prázdneho Námestia sv. Petra, či hlboké
myšlienky vatikánskeho kazateľa
kapucína pátra Cantallamesu na
Veľký piatok – to sú silné a stále
živé výzvy pre každého z nás konať
dobro. A tých možností pomáhať

núdznym v našom najbližšom
okolí je neúrekom – starí, opustení, chorí, bezdomovci, naši blížni,
pre ktorých v bežnom uponáhľanom svete akosi neostal čas. Až
mám niekedy strach, ako s týmito
výzvami hazardujeme aj v našom
farskom spoločenstve napriek už
spomenutým obmedzeniam.
Vy máte krásnu veľkú rodinu. Určite
vám chýba osobný kontakt s deťmi
a vnúčatami. Akým spôsobom si
vynahrádzate rodinné stretnutia?
Zmenu režimu každodenného stretania a bezprostredného kontaktu,
samozrejme, musíme rešpektovať a cítim, že pre obe strany to
nie je ľahké. O to viac využívame
pomocou moderných technológií
zdieľanie všetkých strastí i úspechov v domácom učení, prácach,
športovaní i zábave našej najmladšej generácie. Manželka sa
okrem šitia rúšok vrátila k funkcii
praktickej krajčírky, ktorú tak
veľmi využívala, keď boli naše deti
malé. A jej kysnuté koláče a muffiny, ktoré niekedy pečie i dvakrát
denne, vnúčatám chutia hádam
viac ako predtým. No a v modlitbe
sa povzbudzujeme, že táto doba našich obmedzených kontaktov „cez
plot“ sa čoskoro skončí a vzájomnú
lásku a darovanie sa si budeme
ešte viac vážiť.

INZERCIA

JÁN PAVOL II.
PRIATEĽ SLOVÁKOV
22. 5. 20:30
DOKUMENT NA OBRAZOVKÁCH TV LUX
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FARNOSŤ V ČASE
KORONAKRÍZY
Protiepidemiologické opatrenia zasiahli aj do fungovania farností vrátane
liturgických slávení. Ako sa s nimi vysporiadali, nám prezradili farári a ich
spolupracovníci zo sídliskovej farnosti Žilina – Solinky a z kysuckej obce Skalité.
TEXT DUŠAN VÁCLAV, FOTO ARCHÍVY FARNOSTÍ

FARNOSŤ DOBRÉHO PASTIERA,
ŽILINA – SOLINKY
farár Dušan Pecko
Čím žila farnosť v čase koronakrízy?
Žila rôznymi vecami – od streamovania svätých omší,
adorácií, krížových ciest, cez šitie rúšok pre ľudí vo
farnosti, pripravovania Veľkonočného trojdnia, krížovej
cesty na Veľký piatok až po pripravovanie prednášky,
duchovnej obnovy, on-line koncertu.
Ako hodnotíte spoluprácu s laikmi v čase koronakrízy?
Spolupráca s laikmi počas tohto obdobia je veľmi
dobrá, povedal by som až nadštandardná. Keď prišla
táto „kríza“, bolo treba veľmi veľa vecí vyriešiť, zabezpečiť vysielanie, upratovať kostol, zohnať dezinfekciu,
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atď. A tu veľa ľudí podalo pomocnú ruku. Zo začiatku
pomáhali upratovať kostol tí, ktorí to majú na starosti, neskôr sa pridali mladí, ktorí si rozdelili služby
a chodia umývať a dezinfikovať kostol každý deň. Ďalej
pred Veľkou nocou sa šili rúška pre farníkov – tu prišli
niektoré mamičky a mladí, ktorí každý deň prichádzali
a šili. Popri tom sa pripravovala Veľká noc, aby sme
ju mohli prežiť pokojne. Tiež sme pripravovali krížovú
cestu. Vo farnosti je pekný zvyk na Veľký piatok chodiť po
sídlisku a spoločne s veriacimi sa modlí krížová cesta. Tu
nastúpili opäť mladí a pomohli mi ju novým spôsobom
vytvoriť a zrealizovať. Chodili po celej Žiline a natáčali
scény, ktoré sa na online krížovej ceste vysielali. Teraz
sme pred slávením Nedele Dobrého pastiera, kde sme
pripravovali rôzne aktivity, ako prednášku Ivana Moďorošiho alebo duchovnú obnovu, ktorú mal Ľubomír
Majtán. A mnoho ďalšieho. Aj takouto formou sa chcem
poďakovať sestričke Dominike, ktorá denne prichádza
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a hrá na organe, Mariánovi Gašperovi, ktorý hrá a spieva
na nedeľných svätých omšiach, Jakubovi Krchovi, ktorý
denne prichádza, aby zabezpečil technickú stránku vysielania, ale aj mnohým iným, ktorí ochotne pomáhajú,
aby farnosť dokázala toto všetko zrealizovať.

dobrovoľník Jakub Krcho
Ako vznikla myšlienka streamovať duchovnú ponuku na
Solinkách? Kto to inicioval?
Myslím, že nápad streamovať omše prišiel na um
viacerým. Už v minulosti sme skúšali niečo podobné,
keď k nám do farnosti prišiel nejaký významný hosť
a veriaci sa už nezmestili do kostola. Vtedy sme robili
priamy prenos z kostola do haly v pastoračnom centre,
takže viac ľudí sa mohlo pohodlne sústrediť na prednášku. Teraz, počas pandémie, s návrhom streamovania omší prišiel pán farár Dušan Pecko. Postupne sme
začali rozmýšľať, ako by sme mohli pomôcť veriacim
plnšie prežiť tento čas, keď nie je jednoduché zúčastniť sa na bohoslužbách a pobožnostiach. Človek žije
duchovne oveľa lepšie, ak má s Cirkvou aspoň nejaký
kontakt. Preto sme sa počas pôstu rozhodli streamovať
aj ružence, liturgiu hodín a krížové cesty. Momentálne
pripravujeme online program na farské hody, ktoré
budeme prežívať 3. mája a farskú duchovnú obnovu,
na ktorú nám prišiel prednášať vdp. Ľubomír Majtán.
Po hodoch chystáme biblický kurz pre deti, kde sa zaujímavým spôsobom dozvedia viac o Biblii.
Kto sa na vysielaní podieľa?
Vysielanie v našej farnosti určite nie je záležitosť
jednotlivca, aj keď to tak na prvý pohľad môže vyzerať.

Rozdelil by som to na tri skupiny. Prvá robí „administratívu“, teda spravuje farský youtube kanál, vymýšľa
program a dohliada na jeho spracovanie. Toto robí
najmä pán farár. Druhá skupina sa stará o technické
zabezpečenie prenosu. Táto úloha prináleží hlavne
mne. Napokon v tretej skupine sú všetci kňazi, organisti a speváci, ktorí vôbec umožňujú priebeh všetkých
omší, pobožností a iného programu.
Čo si to vyžaduje zariadiť po stránke technickej?
Mohlo by sa zdať, že technik rieši, kde postaviť kameru
alebo ako spraviť pekný umelecký záber. V skutočnosti
je toto až na poslednom mieste. Úlohou technika je
spojazdniť samotné vysielanie, a to nielen obraz, ale
aj zvuk. Streamovať sa dá v dnešnej dobe veľmi jednoducho s použitím smartfónu. Zaznamenajú video
v celkom dobrej kvalite a na prenos sv. omše to stačí.
No človek nemá veľkú kontrolu nad priblížením, ostrením, svetelnosťou a nemôže prepínať kamery. My sme
si zvolili komplexnejšie riešenie. Naším cieľom bolo
streamy z kostola čo najviac pripodobniť kvalite, ktorú
máme doma v televízii. Preto sme chceli používať viac
kamier, dokázať do prenosu pridať aj obrázky, texty,
prípadne nejaké efekty a zabezpečiť čo najčistejší zvuk.
Aby sa toto mohlo uskutočniť, potrebovali sme viac ako
smartfón. Srdcom prenosu je počítačový program, ktorý dokáže spracúvať naraz viac obrazov, robiť prestrihy
a presne synchronizovať zvuk s obrazom (aby niečo
nešlo pozadu). Ten beží na notebooku. Pre záznam
obrazu používame dve kvalitné kamery, ktoré sú do počítača pripojené HDMI káblom. Na spracovanie zvuku
používame mixážny pult, do ktorého je každý mikrofón pripojený osobitne, takže ho môžem upraviť, ako
treba. Výhodou je aj to, že keď napríklad niekto príde
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zahrať na gitare, ľahko sa pripojí do systému. Zvukový
výstup je nakoniec do počítača pripojený cez externú
zvukovú kartu, aby sa zbytočne nestrácala jeho kvalita.
V neposlednom rade je dôležité pripojenie na internet.
Vysielanie videa je pre sieť veľmi zaťažujúce a hoci sme
pripojení cez kábel, servery mnohokrát nestíhajú dáta
prijímať. Preto prenos pri pozeraní môže občas strácať
kvalitu alebo sa zasekávať, za čo sa ospravedlňujeme.
Aká je odozva na vysielanie (počty zhliadnutí,
komentáre)?
Ľudia sú za vysielanie skutočne vďační. Vidno, že omše
nie sú iba o modlitbe samotnej, ale aj o tvorení spoločenstva. Televízie majú prenosy oveľa kvalitnejšie,
a predsa tie naše sú tiež pravidelne sledované. Každý
patrí do nejakej farnosti a je radšej, keď vidí toho svojho
kňaza a môže sa s ostatnými farníkmi spájať na jednej bohoslužbe. Tiež nás nepozerajú len Solinkári, ale
dostávame spätnú väzbu aj z okolitých farností, Martina,
Košíc, či Viedne. Priemerné zhliadnutia na adoráciách
a pobožnostiach sa pohybujú okolo 100. Omšu cez týždeň
sleduje priemerne 230 divákov a cez nedele je to okolo
tisíc. Odberateľov je aktuálne cca 1100. Veľa rodín prenosy pozerá spolu, takže skutočné počty sú v skutočnosti
vyššie. Avšak čísla nie sú dôležité. Podstatné je to, že sa
cez túto ťažkú dobu môžeme spojiť ako kresťania a prežiť
každý deň naplno s Bohom.

FARNOSŤ SV. JÁNA KRSTITEĽA,
SKALITÉ
farár Jozef Možiešik
Čím žila farnosť v čase koronakrízy?
Čím žila naša farnosť? Dúfam, že Božím slovom. Do
Pôstneho obdobia sme vstupovali s Ježišovým vyzna-
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ním: „Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova,
ktoré vychádza z Božích úst“ (Mt 4, 4). Vtedy sme ešte
netušili, aký rozmer tie slová dostanú po desiatom
marci. Začalo to obetou. Pôstne obdobie je v našej
farnosti zvyčajne bohaté na rôzne aktivity, ktorými
sa pripravujeme na Veľkú noc. A zrazu, z večera do
rána, bolo jasné, že tohtoročný pôst prežijeme bez
aktivít, ba aj bez spoločne slávených svätých omši,
či spovedí. Vedomie, že všetko to, čo nemôžeme mať,
máme priniesť ako obetu, nám pomohlo pomerne
rýchlo prekonať fázu odmietania, vyjadrenú frázami
typu: „Krčmy môžu byť otvorené a kostoly nie?“ Čím
viac sa blížila Veľká noc, pomaly nám dochádzalo, že
musíme priniesť aj druhú obetu. Po obetovaní toho, čo
nemôžeme mať, sme sa učili obetovať aj to, čo nemôže
dať. V našom prípade, že nemôžeme osláviť Kristovo
zmŕtvychvstanie tak, ako by sme chceli. Zastihlo nás to
nepripravených. Prvé týždne sme žili telefonátmi, vzájomným povzbudzovaním sa, uisťovaním, že to zvládneme. Potom začali prichádzať prvé nápady na „internetovú“ pastoráciu. V piatky a nedele sme pozývali
farníkov na pobožnosť krížovej cesty, texty sme vložili
do prezentácií, pridali sme fotky z nášho kostola alebo
kaplniek a zavesili na web farnosti. Pribudli texty pre
domácu liturgiu pre dospelých a tiež pre rodiny s malými deťmi. Po menšej prestávke sme začali s on-line
katechézami pre našich birmovancov. Takmer každý
deň zverejňujem na stránke zamyslenia namiesto
homílie. Často sa v nich odráža to, čo našich ľudí práve
trápi. Nápad streamovať liturgiu prišiel pomerne skoro,
ale pravdupovediac, nejaký čas som to považoval za
zbytočné. Predsa len priame prenosy prostredníctvom
TV LUX sú na úplne inej kvalitatívnej úrovni. Zopár
farníkov to síce navrhlo, ale nepresvedčili ma. Lenže
čím viac sa blížila Veľká noc, všímal som si, že všetci
potrebujeme niečo, čo nám prirodzene pomôže prinášať spomenuté obete a čo zároveň utuží komunitu.
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Z nadprirodzeného hľadiska nie sú tie streamy dôležité.
Ale vidím, že v tom prirodzenom nám pomáhajú ľahšie
sa preniesť cez toto obdobie.
Ako hodnotíte spoluprácu s laikmi v čase koronakrízy?
U nás sú laici pomerne angažovaní, no väčšina služieb
musela ísť do útlmu. Na druhej strane naši farníci
sami hľadajú spôsob, ako slúžiť aj v tejto situácii. Keď
bolo treba, šili rúška pre Diecéznu charitu, teraz sa
niekoľko rodín stará o to, aby bol kostol dezinfikovaný
prakticky každý deň. Ochota preberať spoluzodpovednosť za život farnosti sa prejavuje aj pri streamovaní
liturgie. Naši technici strávili veľa hodín učením sa,
pokusmi aj omylmi. Nezištne poskytujú techniku i čas,
pretože príprava na prenos im zaberie asi hodinu. Je
fantastické, že popri streamovaní stíhajú aj slúžiť pri
liturgii ako lektori. A ochotne nesú aj riziko nákazy,
pretože aj keď sa snažíme dodržiavať všetky hygienické
štandardy, bezpečný nie je nikto. Ďalší farníci sa sponzorsky postarali o to, aby sme mali v kostole stabilný
vysokorýchlostný internet.

dobrovoľník Ľubomír Truchlík
Ako vznikla myšlienka streamovať duchovnú ponuku
v Skalitom ? Kto to inicioval?
S myšlienkou streamovať sv. omše prišli asi najskôr
samotní farníci, ktorí si žiadali prenos zo svojho vlastného kostola. S touto myšlienkou oslovili pána farára
a on sa potom obrátil na nás s otázkou, či by sme niečo
také vedeli realizovať.
Kto sa na vysielaní podieľa?
Na vysielaní sa podieľajú dvaja streamovací amatéri –
jeden technik a jeden kameraman.

Čo si to vyžaduje zariadiť po stránke technickej?
Chce to hlavne trochu poštudovať, ako sa technicky
realizuje taký stream, pre mňa to bolo úplne neprebádané územie. To, s čím sme na začiatku najviac bojovali, bolo zabezpečenie stabilného internetu v kostole
(zabezpečiť stabilný upload min. 0,5 Mbit/s). To sa nám
podarilo 5G wifi pripojením z vysielača na neďalekej
základnej škole. Ďalej na realizáciu nášho streamu
používame FullHD Grabbovaciu (strihovú) kartu s HDMI
vstupom, klasickú videokameru s HDMI výstupom, kilometre káblov a notebook s free streamovacím programom. Na prenos využívame farský kanál na youtube
a farskú stránku.
Aká je odozva na vysielanie (počty zhliadnutí,
komentáre)?
Odozva na vysielanie je veľmi dobrá, hlavne keď sa
nám všetko podarí. Ľudia sa tešia, že aspoň takto
online sa môžu duchovne zúčastniť na svätej omši
vo svojom vlastnom kostole. Zabezpečujeme prenos
svätej omše v nedeľu a adorácie v stredu večer. Sledovanosť prenosu sa pohybuje od 300 do 500 účastníkov
pri svätých omšiach. Ale keď pán farár v oznamoch
na Kvetnú nedeľu povedal, že svätú omšu sleduje 467
farníkov, dostali sme množstvo emailov a SMS s uistením, že pri jednom počítači sedia viacerí, obyčajne celá
rodina. Je zaujímavé, že viacerí pozerajú liturgiu aj po
ukončení streamu, takže napríklad videá z Veľkonočného trojdnia majú aj viac ako 1000 pozretí. Adorácia má
sledovanosť menšiu, naposledy to bolo vyše 80 účastníkov. Veriaci pri nej využívajú možnosť zverejňovať svoje
modlitby prostredníctvom chatu pri videu.

VÁŽIME SI PRÁCU A INICIATÍVU KŇAZOV A LAIKOV VO VŠETKÝCH NAŠICH FARNOSTIACH. MENOVITE SME SPOMENULI
DVE, ALE NAŠA DIECÉZA DISPONUJE MNOŽSTVOM OBETAVÝCH KŇAZOV A ICH SPOLUPRACOVNÍKOV A VŠETCI SI
ZASLÚŽIA SLOVÁ VĎAKY.
NAŠA ŽILINSKÁ DIECÉZA MÁJ/2020
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AKO SA CÍTI ŠKOLA
VO VIRTUÁLNOM PRIESTORE?
Odpovedá riaditeľka Eva Kubová
TEXT GABRIELA KVASNICOVÁ, FOTO ARCHÍV EVY KUBOVEJ

Nový koronavírus spôsobil vo svete pandémiu a nepredstaviteľným
spôsobom zmenil i naše osobné životy. O tom, ako zasiahol do života žiakov,
učiteľov a rodičov, sa zhovárame s riaditeľkou Základnej školy s materskou
školou v Žiline Závodí Evou Kubovou.
Ako je to riadiť školu online? Čo
je pre vás momentálne najťažšie,
usmerňovať učiteľov alebo žiakov?
Viesť školu je momentálne oveľa
náročnejšie nielen fyzicky, ale
aj psychicky. Snažím sa mojim
kolegom a kolegyniam pomôcť pri
domácej príprave žiakov najlepšie, ako len viem. Teraz musíme
riešiť oveľa viac vecí. Na začiatku domácej prípravy sa učitelia
borili s mnohými problémami,
ktoré sa týkali online prípravy.
Učili z domu viac ako osem hodín.
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Postupne si nielen žiaci, ale aj
učitelia na to zvykli a myslím si,
že teraz to zvládame veľmi dobre.
Máme nastavený systém zadávania domácej prípravy každé ráno
medzi 8. a 9. hodinou a systém
odovzdávania zadaní si už riadi
každý učiteľ sám. Učitelia učia aj
online cez videokonferencie alebo
skype. Porady mávame online cez
videokonferenciu alebo emailom
cez Edupage. Cez Edupage sa ľahko
spojím nielen s učiteľmi, žiakmi,
ale aj rodičmi, takže je to fajn.
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Svet smeruje k tomu, že mnohé veci
sa presunú do virtuálneho priestoru.
Teraz sme si to mohli chtiac-nechtiac
vyskúšať intenzívnejšie. Aká
skúsenosť prevažuje, dobrá či tá
horšia?
Virtuálny priestor je momentálne
tá jediná možnosť spojenia s deťmi
a učiteľmi. Ale takisto, ako deťom
chýbajú spolužiaci a kamaráti, tak
aj učiteľom chýba jednoducho sa
iba porozprávať s kolegom osobne,
či vymeniť si skúsenosti. Máme
veľmi veľa možností využitia ko-
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munikácie či už telefonicky, emailom alebo cez skype, ale nikdy to
nie je ten osobný ľudský kontakt,
ktorí všetci potrebujeme. Vyskúšali sme si to. Prvý týždeň domácej
prípravy sme ihneď neučili cez
videokonferenciu, iba sme zadávali
úlohy cez Edupage. Keď sa následne deti z jednej triedy pani učiteľke
prihlásili a videli sa na obrazovkách, boli nesmierne šťastné. Môžem to potvrdiť aj ja, keď som po
dlhšom čase videla svojich kolegov
a kolegyne na obrazovke počítača.
Aké máte ohlasy od žiakov a od
rodičov? Páči sa im domáce
vyučovanie, alebo si všetci viac
začnú vážiť, čo pre nich robia učitelia
v škole?
Žiaci už paradoxne chcú byť
v škole. Aj pre dôvody, ktoré som
už spomínala. A rodičia by boli asi
najšťastnejší, lebo prítomnosť detí
doma im samozrejme dáva oveľa
väčšiu zodpovednosť a starostlivosť
o ne, ako keď sú v škole. Deťom
určite chýbajú okrem spolužiakov
a učiteľov aj mimoškolské aktivity. Takže by bolo najlepšie pre
všetkých vrátiť sa späť do školy. To
však momentálne nie je možné,

a tak len musíme vydržať a navzájom sa povzbudzovať, aby sme to
všetci zvládli. Nikto to teraz nemá
jednoduché.

DEŤOM CHÝBAJÚ,
OKREM SPOLUŽIAKOV
A UČITEĽOV, AJ
MIMOŠKOLSKÉ
AKTIVITY."
Žiaci na vašej škole sú športovci,
zvyknutí fungovať veľmi aktívne.
Ako zvládajú domácu karanténu?
Tréneri a učitelia telesnej výchovy
im zadávajú individuálne plány
pre ich športovú kondíciu. Ale kontakt so spoluhráčmi, vybehnutie
na ihrisko, atmosféra zápasov, či
drina počas tréningov, na ktorú sú
zvyknutí, im dennodenne chýba.
A čo sa týka školskej prípravy, musia fungovať z domu.
Čo nás táto skúsenosť mohla naučiť?
Darí sa vám nachádzať na tom
i niečo pekné?
Je to tak, ako má byť. Toto obdobie
nás všetkých učí a posúva dopredu.

Z ľudského hľadiska máme byť pokornejší, skromnejší a pomáhať si
navzájom. Z profesionálneho hľadiska nás to naučilo, aká dôležitá
je škola, čo všetko robia učitelia
pre deti v škole, ako sa im venujú
a to nielen počas vyučovania, ale aj
mimo neho.
Evka, vy ste veriaci človek. Viem
o vás, že ste sa veľmi aktívne
každoročne zúčastňovali i na
príprave výzdoby pre veľkonočné
obrady v kostole. Aká bola pre vás
Veľká noc 2020?
Zvláštna. Taká, akú z nás nikto nezažil. Nemohli sme ísť do kostola
a trávili sme najväčšie kresťanské
sviatky pred televízorom, aby sme
sa aspoň takto zúčastnili na svätej
omši.
Čo si z tohtoročných veľkonočných
sviatkov zachováte vo svojom srdci?
Na jednej strane sme sa nemohli zúčastniť na svätej omši tak,
ako sme my, veriaci ľudia, na to
zvyknutí, na strane druhej to na
podstate veľkonočných sviatkov
nezmenilo vôbec nič. Ten odkaz,
ktorý my, kresťania, vnímame,
ostáva v našich srdciach.
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Vytrvalo
slúžia chorým
Na takúto situáciu, v akej sme sa ocitli pre pandémiu koronavírusu, sme neboli
nikto pripravení – psychicky, no, žiaľ, ani inak. Zasiahla naše životy v súkromí
i v práci, reptáme, aké to máme ťažké z bezpečia a pohodlia našich príbytkov.
No netušíme, aké to majú náročné tí, ktorí denne prichádzajú do styku
s chorými a sú vystavení možnej nákaze.
TEXT GABRIELA KVASNICOVÁ, ILUSTRAČNÉ FOTO AUTORKA

Oslovili sme dvoch lekárov pôsobiacich v Martine, aby nám
priblížili náročnosť ich povolania,
momentálne ešte sťaženú. Z pochopiteľných dôvodov si priali
zostať v anonymite. V našom rozhovore ich preto budeme oslovovať
pani doktorka a pán doktor.
Ako veľmi ovplyvnila vašu prácu
pandémia COVID-19?
Pani doktorka: Na začiatku sme
sa báli, všetko bolo nové. Naše
zdravotníctvo a personál všeobecne asi ešte nezažilo v modernej
dobe technológií takúto pandémiu.
Nevedeli sme a doteraz vedecká
spoločnosť nevie, čo presne môže
SARS-CoV 19 spôsobiť v ľudskom
organizme z dlhodobého hľadiska.
Práca pokračuje v podstate ďalej,
iba mierne odlišným spôsobom.
Nie som totiž v prvej línii. Tam sú
lekári, sestry a ošetrovatelia na
oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny, záchranári, pľúcni
lekári, infektológovia v budove,
ktorá je vyhradená pre potvrdených pacientov so SARS-CoV 19 alebo pre vysoko podozrivých nákazou
týmto ochorením a pracovníci na
urgentnom príjme, ktorí rozdeľujú
vysoko, stredne a nízko podozrivých pacientov na oddelenia.
14

Pán doktor: Súčasná situácia viedla k istému narušeniu všednosti.
Celé to vnímam ako niečo, čo aj
keď vyvedie lekára zo zaužívaného
režimu, núti ho ako človeka pripomenúť si, prečo robí povolanie,
ktoré robí.
Na takúto situáciu sme neboli
pripravení, no vám dokonca
na začiatku chýbali základné
prostriedky. Zlepšilo sa to? Ako je
postarané o vašu bezpečnosť?
Pani doktorka: Áno, to je pravda. Na začiatku vznikol veľký
rozruch, ľudia začali hromadne
kupovať v lekárňach respirátory,
rúška, dezinfekciu...V nemocnici
sa okamžite začali prerozdeľovať zásoby týchto vecí na všetky
oddelenia. Za normálnych okolností nepotrebujeme na všetkých
oddeleniach každý deň rúška, rukavice a ochranné oblečenie, preto
sa realizovala plošná distribúcia.
Istý čas, keď ešte neboli karanténne opatrenia a pacienti chodili
do nemocnice, zvykli tieto veci
aj miznúť, čo je smutné. Z tohto
všetkého dokopy, a samozrejme
z nedostupnosti týchto prostriedkov na svetovom trhu v čase
najväčšej epidémie v Taliansku,
celkom rýchlo vznikol stav nedo-
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statku. Vtedy sa ale zázračne spojili
ľudia všetkých vekových kategórií,
rôzneho veku a povolania a začali
pre nás šiť rúška. Keď som dostala
prvých dvadsať kusov do rúk pre
personál našej kliniky, rozplakala
som sa. Boli od našich medikov...
Teraz má naša nemocnica rozdistribuovaných tisíce rúšok ušitých
pracovitými rukami pacientov,
občanov najbližších miest. V tomto
nám neoceniteľne pomohol otec
Michal Žiaran. Momentálne zabezpečuje pre lekárov Kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny
ochranné štíty. Tiež nesmiem zabudnúť na pomoc zo strany štátu,
ktorá prišla, ale neskôr práve kvôli
spomenutému nedostatku na trhu.
Teraz už je relatívny dostatok prostriedkov, nechodíme nechránení
k pacientom.
Pán doktor: S faktom, že tu
máme zrazu neznáme ochorenie,
prichádzali prirodzene obavy ohľadom jeho šírenia a spoločnosť si
uvedomila potrebu chrániť sa. Zo
začiatku malo s touto záležitosťou
zdravotníctvo určite veľa roboty,
musela sa vymyslieť logistika
efektívneho získavania a distribuovania zdravotných pomôcok.
Myslím si, že situáciu sa podarilo
nateraz celkom dobre zvládnuť. Ur-
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čite nám veľmi pomohla aj ochota
mnohých dobrovoľníkov, ktorí
napríklad doma pre zdravotnícky
personál šili rúška. Osobne nemôžem povedať, žeby som sa cítil
ohrozene, i keď som na vlastnej
koži zatiaľ nezažil situáciu s pozitívnym pacientom.

POMOHLA NÁM
OCHOTA MNOHÝCH
DOBROVOĽNÍKOV,
KTORÍ NAPRÍKLAD
DOMA PRE
ZDRAVOTNÍCKY
PERSONÁL ŠILI RÚŠKA.“
Nesporne musíte teraz pociťovať
nesmiernu fyzickú záťaž. Ako tento
nápor zvládate psychicky?
Pani doktorka: Keďže patrím medzi mladších lekárov, nedostanem

sa medzi veľmi rizikových alebo
pre infekciu potvrdených pacientov. Preto nemôžem tvrdiť, že je na
mňa vyvíjaná nesmierna fyzická
záťaž. Starší lekári s väčšími skúsenosťami sú vystavovaní vyššiemu riziku a aj väčšej záťaži. Patrím
medzi lekárov, ktorí prichádzajú
do kontaktu s „nízkorizikovými
pacientmi“. Kým však nepríde
výsledok testu, nevieme, či pacient
má SARS-CoV 19, alebo nie, nikdy si
nie sme istí na sto percent.
Pán doktor: Jedna z najnáročnejších vecí pre mňa je asi neistota,
ako dlho to celé bude trvať a aký
charakter to bude nadobúdať. Hoci
nie som zatiaľ v priamom kontakte s pozitívnymi pacientmi,
napadajú mi myšlienky, čo keď
príde situácia, keď budem musieť
aj takto slúžiť. Dôležité je uvedomiť
si motiváciu svojej práce každý deň
a dennodenne sa s Kristom rozhodnúť slúžiť chorým. To je taký
najlepší hnací motor.

DÔLEŽITÉ JE
UVEDOMIŤ SI
MOTIVÁCIU SVOJEJ
PRÁCE A DENNODENNE
SA S KRISTOM
ROZHODNÚŤ SLÚŽIŤ
CHORÝM.“
Čo vám teraz najviac pomáha „dobiť
baterky“?
Pani doktorka: Cestou z práce
a do práce pozorujem okolitú
prírodu, veľa čítam, ale to stále.
Väčšinou prechádzky v prírode,
korčuľovanie, keďže nie sú otvorené plavárne. Ráno, ak mi to čas
dovolí, si zvyknem prečítať kúsok
z Denníka sv. sestry Faustíny. Jej
pokora, prijatie situácií, utrpenia,
láska k ľuďom mi je pripomienkou
po celý deň a ukazuje mi cestu
k správnemu pochopeniu vecí
okolo nás a k prijatiu vecí, voči
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ktorým by som sa možno za iných
okolností búrila.
Pán doktor: Hoci pandémia neutícha, doteraz bolo pomerne stabilné
počasie, takže určite pobyt v prírode. Som rád, že aj keď sa teraz
naživo veľmi nestretám okrem
rodiny s inými, fungujú sociálne
siete a dokážeme sa cez ne povzbudiť. No a úplným základom
je modlitba, čítanie Sv. písma či
online prenosy svätých omší, modlitieb a vyučovaní.
Ako zmení skúsenosť s pandémiou
lekárov, pacientov a naše
nemocnice?
Pani doktorka: Myslím a dúfam,
že prinesie viac pokory do spoločnosti, a to nie len do spoločnosti
zdravotníckych pracovníkov, ale
aj do života pacientov a vládnych
predstaviteľov. K prvým, pretože nie
sme a nikdy nebudeme schopní sa

POKORA SV. SESTRY
FAUSTÍNY MI UKAZUJE
CESTU K SPRÁVNEMU
PRIJATIU VECÍ, VOČI
KTORÝM BY SOM SA
MOŽNO ZA INÝCH
OKOLNOSTÍ BÚRILA.“
priblížiť božským schopnostiam, vedieť a vládať všetko. Druhým, aby sa
naučili reálnej potrebe vážiť si svoje
zdravie a brať do úvahy, že aj lekári,
sestry a ošetrovatelia sú len ľudia
a dokážu padať únavou po náročnej
službe. Tretím, pretože je potreba
väčšieho pochopenia pre slabých,
jednoduchých, chudobných a bezmocných, ktorých niekedy môže
ochrániť len nastavenie zákonov
a nariadenia poisťovniam.
Pán doktor: Ťažko predpokladať,
ale pevne verím, že k lepšiemu. Čo
to presne znamená? Možno si viac
uvedomíme, že my lekári ako ľudia
máme svoje limity, potrebujeme
byť pokorní, trpezliví a hlavne
milujúci. Pacienti budú možno viac
16

disciplinovanejší... A nemocnice?
Napadá mi, že možno je to dobrá skúsenosť zdokonaľovať sa vo
flexibilite a naučiť sa reagovať na
nečakané situácie, ako je táto, aj
v budúcnosti, ak také prídu.

UVEDOMUJEME SI, ŽE
MY LEKÁRI AKO ĽUDIA
MÁME SVOJE LIMITY,
POTREBUJEME BYŤ
POKORNÍ, TRPEZLIVÍ
A HLAVNE MILUJÚCI.“
Ľudí trápia i ďalšie závažné
ochorenia, ako je nákaza novým
koronavírusom. Nezameriava sa
naše zdravotníctvo teraz až príliš
jednosmerne?
Pani doktorka: Možno je to práve
dojem vytvorený médiami, ktorý
núti pacientov myslieť si, že teraz ak
nemajú SARS-CoV 19, tak ich pošlú
hneď preč. Vláda Strachu, Bezmocnosti a Zla na svete... Nie je to tak.
Stále sú u nás operovaní aj pacienti
s onkologickými diagnózami, kde je
nutné operačne zasiahnuť. Takisto
je poskytovaná aj zdravotná starostlivosť akútnym pacientom. Ak naozaj niekto potrebuje pomoc, a nie
je možné dosiahnuť dobrú liečbu
v domácich podmienkach, pacientov neposielame domov. V tomto je
dobré dôverovať lekárovi na urgentnom príjme. Tí vidia neustále mnoho prípadov, preto vedia adekvátne
zvážiť, či je hospitalizácia nutná.
Pán doktor: Myslím si, že aj keď je
koronavírus v súčasnosti ústredným problémom zdravotníctva,
myslí sa aj na zdravie pacientov
s inými ochoreniami. Nemôžeme
takýchto pacientov odsúvať.
Aké odporúčanie by ste dali ľuďom
v domácej karanténe, aby si
nedostatkom pohybu a prejedaním
nepoškodili zdravie?
Pani doktorka: Na večeru zelenina, pravidelný spánok, dostatok
smiechu. A, samozrejme, pohyb.
Esenciálny ako modlitba. Tí, čo
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majú internet, nech skúsia cvičiť
s vlastnou váhou, alebo treba ísť do
záhradky, do lesa, liezť na skaly, orezávať stromy, sadiť kvietky. Tí, ktorí
nemajú záhradu, alebo sú v karanténe, prípadne majú home office, by si
mali s veľkou sebadisciplínou nastaviť pravidelný denný rozvrh. Stabilný čas na vstávanie, na jedlo, prácu,
oddych, cvičenie, spánok. Pojedanie
maličkostí medzi jedlami znamená
nudu. Tiež sa dá napríklad opraviť skrinku, ktorá vŕzga, vytriediť
stokrát prečítané knižky a ponúknuť
ich do bazáru alebo podarovať. Dobré
je vyjsť si do prírody, fotografovať,
objaviť nové turistické chodníky,
alebo dať si turistické výzvy. Nie
nebezpečné! Alebo len zozbierať zo
zeme šišky, zasadiť budúce stromčeky na prázdne miesta. Prípadne
zobrať vrecia a upratať trávnik pred
panelákom alebo natrieť ošarpanú
lavičku... Je toho dosť, stačí zapojiť
kreatívnu časť mozgu a odhodlať sa.
A ak niekto nevládze, má slabú vôľu,
tak najskôr poprosiť Pána o silu,
a potom ísť. On sa pridá.

ĽUDIA V DOMÁCEJ
KARANTÉNE BY
SI MALI S VEĽKOU
SEBADISCIPLÍNOU
NASTAVIŤ PRAVIDELNÝ
DENNÝ ROZVRH.“
Pán doktor: Dobrou prevenciou
je nedať priestor nude a rámcovo
si prichystať program na každý deň. To vedie človeka k istej
ostražitosti, aby nezlenivel, nepremárnil drahocenný čas a nespojil
to s nadmernou konzumáciou
potravy. Keď už spomíname stravu, netreba zabúdať na prirodzenú
dávku vitamínov vo forme ovocia
a zeleniny, obmedzovať sladkosti,
mastné jedlo, fajčenie a nadmernú
konzumáciu alkoholu. A pokiaľ
nikam nemôžeme ísť, dobré je
si doma trochu pocvičiť, aby bol
aspoň aký-taký pohyb zabezpečený.
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I KARANTÉNA MÔŽE
PRINIESŤ NOVÉ ROZMERY
DUCHOVNÉHO ŽIVOTA
Slovensko-švajčiarska skúsenosť
Švajčiarsko je v porovnaní so Slovenskom, čo sa týka rozlohy a počtu
obyvateľov, veľmi podobná krajina, i keď špecifík je nesporne viac. Už pätnásť
rokov podobnosti a rozdiely skúmajú na vlastné oči manželia Václavkovci
zo Žiliny. Obaja sú lekári, ktorí vo švajčiarskom Bazileji žijú so svojimi troma
deťmi. Pracujú v klinickom výskume vo farmaceutických spoločnostiach.
Požiadali sme ich o sprostredkovanie skúseností umocnených práve
prebiehajúcou pandémiou.
TEXT GABRIELA KVASNICOVÁ, FOTO ARCHÍV RODINY VÁCLAVKOVCOV

Ako prežíva vaša rodina súčasnú
náročnú situáciu, s akými
obmedzeniami ste sa museli
vyrovnať?
Janko: Manželka i ja sme doma na
home office, staršia dcérka vysokoškoláčka i mladšia, ktorá končí
gymnázium, sú s nami doma.
Syn študuje medicínu v Bazileji a momentálne je v Paríži, kde
absolvuje štvrtý ročník medicíny
v rámci programu Erasmus. Roz-

hodol sa, že aj napriek pandémii
zostane v Paríži a v rámci výučby stážuje na urgentnom príjme
v hlavnom meste, kde je veľmi zlá
epidemiologická situácia.
Andrejka: Bolo to jeho vlastné rozhodnutie, podporili sme ho
teda a on sa nesťažuje. V januári dokonca stážoval na pľúcnom
oddelení, pritom vtedy tam ešte
neboli žiadne protiepidemiologické
opatrenia.

Ako sa vám podarilo teraz zladiť
chod domácnosti s vašou prácou
z domu?
Janko: Musím povedať, že prvé
dni sme sa vo firme museli učiť
spolupracovať na diaľku. Manažujem menší tím a to, čo by sme
za normálnych okolností dokázali
vyriešiť návštevou v susednej kancelárii, teraz musíme organizovať
formou telekonferencií a pozvánok
na ne. Na druhej strane zasa ušet-
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nakazených koronavírusom.
V podstate vlastný imunitný systém zareaguje tak prehnane, že to
môže viesť k závažným dýchacím
problémom, ktoré môžu končiť až
úmrtím. Výsledky tejto štúdie však
ešte nepoznáme, stále prebieha.
Zo správ vieme, že vývoj vakcíny je
v pokročilom štádiu v Oxforde, kde
prví účastníci štúdie z celkového
plánovaného počtu 800 zdravých
dobrovoľníkov už testovali skúšobnou vakcínou. Ale reálne ešte stále
nie je žiadna overená účinná liečba
či vakcína k dispozícii.
Andrejka: Každá infekcia je o miere nákazlivosti baktérie alebo vírusu a o obranyschopnosti hostiteľa.
Aj nový, stále ešte neznámy kororím hodinu a pol každý deň, ktoré
by som potreboval na presuny do
práce a domov.
Andrejka: Je výborné, že povaha
našej práce nám dovoľuje pracovať
z domu, a tiež musím pochváliť
naše dievčatá, ktoré sa vzorne ujali
nákupov a varenia. V tomto smere
nám zabezpečujú dokonalý komfort. Starým rodičom denne telefonujú na Slovensko, zapisujú si od
nich recepty, a potom im posielajú
fotky hotových jedál. Takto sme aj
s nimi v pravidelnom spojení, čo
je bonus navyše, okrem napríklad
domácich fašírok.

UŠETRÍM HODINU
A POL KAŽDÝ DEŇ,
KTORÉ BY SOM
POTREBOVAL NA
PRESUNY DO PRÁCE
A DOMOV.“
Nedá sa mi neopýtať viac na vašu
prácu. Viem, že obaja pracujete
v klinickom výskume. Ako to teda
vyzerá s liekom na COVID-19 alebo
s vakcínou?
Janko: Na túto otázku nemá
odpoveď ešte nikto na svete, i keď
18

sa vo viacerých farmaceutických
laboratóriách pracuje na vývoji
lieku i vakcíny. Ani jeden z nás sa
priamo nešpecializuje na infekčné
ochorenia či na vývoj vakcín. V našej firme tiež aktuálne beží klinická štúdia na jeden liek, ktorý nie je
primárne síce určený na liečbu infekcie novým koronavírusom, ale
môže byť veľmi dobre účinný pri
potláčaní symptómov spojených
s nákazou. Lebo práve prehnaná
imunologická reakcia organizmu
vedie často k náhlemu zhoršeniu zdravotného stavu pacientov
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navírus „cvičí“ náš imunitný systém, preto je taký výrazný rozdiel
medzi rôznymi pacientmi v prekonávaní nákazy. Každý máme inak
nastavený imunitný systém. Starší
ľudia, často s inými závažnejšími
ochoreniami, nemajú dostatočné
kompenzačné mechanizmy organizmu, aby sa dokázali vysporiadať
s chorobu a jej komplikáciami.
Keď porovnám počet nakazených
a úmrtí na koronavírus na Slovensku
a vo Švajčiarsku, ten nepomer mi
pripadá obrovský. Takmer 29 tisíc
nakazených a 1 300 úmrtí...
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Andrejka: Má to logické vysvetlenie. Tým, že má Švajčiarsko
hranicu so severom Talianska, kde
je situácia veľmi zlá, podobne aj
s Rakúskom, odkiaľ mnoho ľudí
dochádza kvôli práci do Švajčiarska, vírus sa tu pomerne rýchlo
rozšíril. Podobná situácia bola aj
v blízkosti hraníc s Francúzskom,
kde v Alsasku bolo jedno z prvých
ohnísk nákazy. Veľká mobilita ľudí
za prácou je aj do veľkých miest
ako je Zürich, Bazilej a Ženeva, tiež
prispeli k rozšíreniu nákazy. Dnes
sú už hranice uzavreté, ľudia sa
izolujú, čo situáciu výrazne zlepšilo. Švajčiari sú veľmi disciplinovaní, vo všeobecnosti veľmi rešpektujú každé vládne nariadenia
a teraz zvlášť. S veľkým záujmom
však sledujeme situáciu na Slovensku a musím pochváliť vládu,
že dokázala správne načasovať
viaceré opatrenia. Slovensko má
skvelých odborníkov v krízovom
štábe, zvládate to naozaj bravúrne,
máte byť na čo pyšní. Určite má
význam aj nosenie rúšok. Páči sa
mi, že ľudia takto perfektne zareagovali a sami si ich začali šiť.

NA SLOVENSKU
BOLI UROBENÉ
DOBRÉ OPATRENIA
A AJ SPRÁVNE
NAČASOVANÉ.“
Janko: Áno, to je pravda. Na
Slovensku boli urobené dobré opatrenia a aj so správnym časovým
postupom. Dokázali ste napríklad
zachytiť ľudí prichádzajúcich
z Tirolska, kde bolo veľké epicentrum, z ktorého sa zaniesla nákaza
až na Island. Na Slovensku boli
urobené veľmi rozumné opatrenia
a aj dobre odkomunikované. Vo
Švajčiarsku je momentálne totálny
útlm cestovania a cestovného
ruchu, na hraniciach sú kontroly
a púšťajú len tých, ktorí idú za prácou. Francúzi čakajú ráno aj dve
hodiny v kolónach, keď chcú ísť do

Švajčiarska. Kolega si musí ráno
privstať, aby bol v práci načas.
Vnímame aj útlm v leteckej doprave. Bývame len kúsok od letiska
a citeľne sa znížil počet lietadiel.
Množstvo evidovaných prípadov
nakazených koronavírusom súvisí
aj s veľmi intenzívnym testovaním, ktoré tu zaviedli.
Môžete si vyjsť von, napríklad za
športom? Ako je to u vás s nosením
rúšok?
Andrejka: Tu hlavne staršia
a stredná generácia veľmi dôsledne dodržiava všetky nariadenia
i odporúčania, ľudia sa chránia
aj sami. Napríklad aj pri turistike
na lesnom chodníku sa dôsledne
obchádzajú, aby si udržali odstup.
Študenti dobrovoľne pomáhajú
starším ľuďom aj tak, že dávajú
do schránok svoje telefónne čísla
a ponúkajú sa urobiť im nákupy. Je
to spojené aj s úsmevnými situáciami. Štrnásťročná dievčina mala
v zozname cigarety, a tak musela
prísť do obchodu jej mama, aby jej
ich mohli predať. Rúška sú tu len
odporúčané, nie všetci ich nosia,
ale napríklad v obchodoch pri pokladniach hneď namontovali priesvitné zásteny ako ochranu a ľudia
stoja vzorne v rade v odstupoch.
Janko: Tu nie je problém ísť do
prírody na prechádzku či na cyklotúru a aj to s mojimi dievčatami
pravidelne využívame. Keď ideme
na prechádzku do lesa, vzhľadom
na geografické pomery, ľahko prekročíme hranice s Francúzskom aj
nechtiac, a to sú strážené armádou, takže musíme byť opatrní.
Nikde inde nechodievame, snažíme sa byť čo najviac izolovaní.
Andrejka pre nás ušila desať rúšok,
my sme vybavení.
Ako vyzerala u vás Veľká noc? Viem,
že ste veriaca rodina a návšteva
bohoslužieb je neodmysliteľnou
súčasťou vášho života...
Janko: Je to na jednej strane veľmi
zvláštny pocit, bolo to asi prvýkrát
za život, keď sme sa nezúčastnili
veľkonočných obradov. Na druhej

strane je ponuka online prenosov bohoslužieb naozaj bohatá,
môžeme si vyberať, máme už aj
svoje obľúbené. S dievčatami sa
vždy dohodneme, kam „ideme“
na omšu, či do Brodna, čo je naša
domáca farnosť, do Bratislavy alebo do Vatikánu. Vzkriesenie sme
sledovali z Brodna a veľmi pozorne, lebo sme si dali dosť prísny
pôst, a tak som sa hlavne ja už
nevedel dočkať, kedy pán farár
Šoška obrady ukončí. Krížovú cestu alebo požehnanie Urbi et Orbi
sme sledovali z Vatikánu, a takto
to striedame aj vo všedné dni. Tu
vo Švajčiarsku pôsobí slovenská
komunita, a tak za normálnych
okolností chodievame v Bazileji
dvakrát do mesiaca na slovenskú
sv. omšu. A keď nie je slovenská,
chodievame na sv. omše do neďalekého mariánskeho pútnického
miesta Mariastein, kde pôsobí
komunita benediktínov.

KAM DNES PÔJDEME
NA SV. OMŠU, DO
BRODNA, ČI DO
VATIKÁNU?“
Andrejka: Dievčatá nám perfektne
pripravili tradičné veľkonočné dobroty a mali sme dosť času sústrediť sa na prenosy, rada sledujem
napríklad TV Noe, ale aj verbistov
z Bratislavy. Dokonca misionár,
ktorý pôsobí vo Švajčiarsku, hneď
po zrušení verejných sv. omší
poskytol zoznam online prenosov
sv. omší a modlitieb. Pred Veľkou
nocou sme sa napríklad vždy večer
o ôsmej modlili desiatok ruženca
za odvrátenie epidémie. Bolo vidieť,
že si vtedy ľudia dávali do okna zapálenú sviečku, a takto sa duchovne spájali. My doma s dievčatami
máme teraz tiež viac času na spoločnú modlitbu, dokonca môžem
povedať, že v tomto je karanténa
dokonca prínosom. Prináša to
nové rozmery do duchovného života, ako rodina si tento čas dokážeme vychutnať.
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Starkých chránia,
no tiež povzbudzujú

Seniori sú v súčasnej pandémii tá najzraniteľnejšia skupina, a tak si dnes
vyžadujú o to väčšiu pozornosť a náročnejšiu starostlivosť. O svojich
starkých máme prirodzene strach, a tak sme oslovili pani riaditeľku
Zariadenia pre seniorov v Petroviciach Annu Pláňavskú, aby nám priblížila,
ako to všetko zvládajú zamestnanci domova a hlavne naši seniori.
TEXT GABRIELA KVASNICOVÁ, FOTO ARCHÍV ZPS PETROVICE

Pani riaditeľka, starostlivosť
o seniorov, ktorí často trpia
viacerými chorobami, nie je
jednoduchá nikdy. O koľko
náročnejšie je to teraz, keď
čelíme pandémii spôsobenej
koronavírusom?
Je pravdou, že starostlivosť o seniorov a práca s nimi je náročnou
úlohou, a preto ju môže vykonávať
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iba človek, ktorý ju neberie ako
prácu, ale skôr ako poslanie, a to
ešte viac v súčasnej situácii, keď sú
seniori najviac ohrození. V našom
zariadení sa snažíme vzhľadom na
počet 22 klientov vytvoriť rodinnú atmosféru, v ktorej je vzťah
personálu so seniormi veľmi blízky
a nadštandardný. Je to dôležité
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najmä v tomto období, keď sú
návštevy rodinných príslušníkov
v zariadeniach zakázané, čo každý
klient prežíva individuálne. Uvedomujeme si to, a preto sa snažíme v rámci možností pristupovať
ku každému klientovi osobitne
podľa jeho potrieb. Pri dodržiavaní
nariadení im venujeme oveľa viac
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pozornosti a porozumenia. Zameriavame sa na častejšie rozhovory
s našimi klientmi, aby sme im
aspoň sčasti nahradili rodinných
príslušníkov. Často si stačí vypočuť
ich starosti, ich názory, prejaviť
súcit a pochopenie, podľa potreby
pridať i pohladenie. Chceme, aby
naši klienti vedeli, že aj v týchto
ťažkých časoch majú okrem svojej
vlastnej rodiny aj jednu veľkú
rodinu v našom zariadení a že sa
dokážeme o nich plnohodnotne
postarať a ochrániť ich.
Príbuzní sa prirodzene boja o svojich
starkých, majú možnosť sa s nimi
nejako kontaktovať, keď vieme, že
osobné stretnutia sú teraz vylúčené?
Sme si vedomí skutočnosti, že
príbuzní sa o svojich blízkych boja
a zároveň sme radi, že dodržujú
prijaté opatrenia. Na kontakt so
svojimi rodinnými príslušníkmi
využívajú príbuzní najmä telefonáty. V zariadení je aj možnosť wifi
pripojenia. Ak to dovoľuje zdravotný stav našich klientov, môžu ich

rodinní príslušníci vidieť na balkónoch, samozrejme bez možnosti
vstupu do zariadenia. Sme veľmi
radi, že rodinní príslušníci majú
pochopenie pre prijaté opatrenia,
pretože zdravie našich klientov je
pre nás prvoradé.
Ako znášajú izoláciu starkí, dokážete
im ponúknuť napríklad duchovné
povzbudenie?
Prijaté opatrenia, samozrejme,
zasiahli i do bežného života našich
klientov. Izoláciu sa im snažíme spríjemniť napríklad i tým,
že vzhľadom na skutočnosť, že
zariadenie má veľký areál, umožňujeme našim klientom v malých
skupinkách pobyt na čerstvom
vzduchu a slniečku v rámci areálu.
V zariadení máme dve spoločenské
miestnosti, v ktorých sa pravidelne
stretávajú pri spoločných modlitbách. Vzhľadom na vzniknutú
situáciu sme boli nútení rozdeliť
ich pri modlitbách do menších
skupín s časovým posunom.
Okrem toho majú možnosť pripojiť

si vlastný televízor vo svojej izbe
a tu sledovať duchovné slovo.
Zariadenie podľa potreby, ale pravidelne v piatok a v nedeľu, navštevuje miestny pán farár. Súčasné
opatrenia to však neumožňujú,
ale náš duchovný otec je pri svojich
modlitbách duchovne spojený
s našimi klientmi a myslí na
nich, za čo mu patrí naša veľká
vďaka.
Čo vám v tejto situácii najviac
pomáha a naopak, akú pomoc by
ste privítali, a to nie len zo strany
štátu, ale čím by vám vedeli pomôcť
aj rodiny vašich klientov?
Súčasnú situáciu nám najviac pomáha prekonať poctivý a profesionálny prístup nášho personálu, za
čo sa im chcem poďakovať. Pomáha nám aj náš zriaďovateľ – obecný úrad, s ktorého pomocou sme
si mohli zabezpečiť ochranné prostriedky a dezinfekciu. Rodinám
našich klientov sa chcem osobitne
poďakovať za dodržiavanie nariadených opatrení.

TEXT RUDOLF ŠEDO, FOTO MILAN KOSEC

Veľká noc
v Červenom Kameni
Vo farnosti Červený Kameň, tak ako aj v iných farnostiach na
Slovensku, sme prežívali slávenie sviatkov Veľkej noci v období
pandémie koronavírusu za prísnych opatrení.
Správca farnosti Červený Kameň
vdp. Ľudovít Gabriš si hľadá cesty
k veriacim rozličnými spôsobmi,
aké sociálne a iné legálne možnosti dovoľujú komunikovať a privádzať myslenie ľudí na reálne
prežívanie tohto obdobia.
Slávnosť zmŕtvychvstalého Krista
sme po západe slnka slávili nezvyčajným spôsobom. Po Vzkriesení, za hlaholu zvonov, ktoré
sa rozozvučali v kostoloch celej

farnosti (vrátane filiálnych kostolov v Mikušovciach a Tuchyni),
prechádzala v osobnom aute socha
zmŕtvychvstalého Krista za stáleho
zvonenia zvončekov a reprodukovanej sekvencie Raduj sa nebies
Kráľovná. Nasledovalo ju druhé
auto s kňazom s Najsvätejšou
sviatosťou. Kňaz žehnal príbytky,
ulice, obce a zasvätil celú farnosť
zmŕtvychvstalému Kristovi. To
všetko bolo umocnené jasnou noč-

nou oblohou, tichom a pokojom.
V domácnostiach na znak očakávania vzkrieseného Krista boli
rozsvietené sviece. O tejto udalosti
farníkov informovali obecnými
rozhlasmi aj vo filiálkach. Zážitok zanechal v mysliach farníkov
obrovský ohlas a nezabudnuteľné
spomienky, ktoré upevnili dôležitosť týchto časov. Duchovný otče,
veľká vďaka za kreatívne myslenie,
modlitby i za všetko.
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Naša katedrála
(8. časť)
V ďalšej časti nášho seriálu vám prinášame informácie o prácach na obnove veže
kostola a tiež o objavoch historických artefaktov vo veži.
TEXT A FOTO PETER DUBEC, ZDENO PUPÍK

PRÁCE NA OBNOVE
VEŽE
Práce na veži katedrálneho kostola
si vyžiadali aj umiestnenie výťahu (verte, pohľad z veže je výnimočný.) Po inštalácii ochranného
debnenia sa začalo s odstraňovaním nepôvodnej omietky, a to od
vrchných poschodí veže. Súčasne
s týmto prebiehajú práce aj na
kontrole a oprave strešnej – medenej krytiny veže a krovu veže,
pochádzajúcich ešte z roku 1888.
S očakávaním bolo spojené demontovanie kríža a vežovej makovice,
v ktorej podľa historických zápisov
mal byť umiestnený odkaz na dobu
ich vzniku. Po technickej stránke
bola obava, či nebude nevyhnutné
makovicu a kríž pri demontáži
poškodiť, napríklad prerezaním, no
ich konštrukcia bola jednoduchá –
v podobe skladačky, s nasunutím
makovice a kríža na hrot vežového
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krovu. Zároveň prebiehajú práce aj
na dočisťovaní obvodového sokla,
príprave bleskozvodu a doplnenie
architektonicko-historického výskumu v častiach vonkajšej fasády
a veže, kde ešte nebol vykonaný.

MALÉ TAJOMSTVÁ
SPOD KRÍŽA
Po demontáži kríža sa v makovici objavili zaujímavé historické
artefakty. Na tlačovej besede o tom
referovali odborníci 17. apríla 2020
v Diecéznom centre v Žiline. Historik Drahomír Velička zo Štátneho
archívu v Žiline so sídlom v Bytči –
pracovisko Archív Čadca: „V staršej
tube sa našli dve pamätné listiny
s veľmi podobným textom. Jedna
je napísaná v latinskom jazyku
a jedna v maďarskom jazyku. Obe
hovoria o rekonštrukcii veží v roku
1888 a o posvätení kríža 17. augusta 1888. Ďalej sa tu našlo niekoľko
navštíveniek alebo vizitiek, napríklad stavbára alebo toho, kto
rekonštruoval veže – pána Jána
Kronera z Ružomberka (v origináli Kronera Jánosa). Sú tu vizitky
miestneho kaplána Štefana Pašku,
žilinského notára Jozefa Ďuriša,
slúžneho Jána Szeghyho a niektorých miestnych majstrov. V tube
sa našiel aj jeden výtlačok novín
Magyar allam z piatka 17. augusta
1888 a konvolut drobných mincí
v nominálnej hodnote od jedného
po štyri grajciare. V mladšej tube
z roku 1942 bol podobný obsah. Nachádza sa tu pamätná listina, dva
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menšie hárky – zápisy od miestnych majstrov, ktorí realizovali
rekonštrukciu, mapa Európy z roku
1942, niekoľko dobových novín z 26.
apríla 1942, napríklad Slovenská
politika, Katolícke noviny, Slovenská pravda, Slovák, Gardista. A napokon aj časopis Nové Slovensko
s fotografiou katedrály na titulke
a taktiež konvolut slovenských
mincí v nominálnej hodnote 20, 5
a 1 koruna slovenská a 50, 20 a 10
halierov.“

PAMIATKY NIE SÚ PRE
NÁS NEMÉ
K obsahu makovice sa vyjadril
aj Vladimír Majtán z Krajského
pamiatkového úradu v Žiline:
„Objavené artefakty, ktoré sa
nachádzali v obidvoch tubách,
viac-menej spĺňajú očakávania,
ktoré sme mali. Sú historickou
stopou konkrétneho obdobia, ktoré
sa týkajú dvoch stavebných fáz
– prvej obnovy kostola v osemdesiatych rokoch 19. storočia a ďalšej
veľkej rekonštrukcie, ktorá bola
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v roku 1942. Osobnosti, ktoré sa tu
spomínajú, poznáme z histórie, ale
artefakty nám ukazujú ich vzťah
ku katedrále, k obnove veží – kto
bol napríklad klampiarskym majstrom, kto sa podieľal na obnove,
koľko napríklad prispel biskup
Roškoványi z Nitry na nové krovy
veží. Samozrejme, asi by sme to
dokázali dopátrať vo finančných
účtovníckych knihách Nitrianskej biskupstva, ale teraz to má
pre nás ďaleko väčšiu hodnotu,
pretože sú to autentické materiály.
Doteraz sme sa na to pozerali ako
na hotové dielo. Teraz vieme, že
každá jedna vec má svojho majstra, ktorý je tu uvedený, pokiaľ
mal to šťastie, že jeho navštívenka bola vsunutá do tubusu, alebo
ju niektorý z klampiarov z roku
1942 vsunul do tubusu bez toho,
aby o tom zástupcovia inštitúcií
vedeli. Druhá rovina je spoločensko-politická, ktorú dokumentujú
priložené tlačové materiály. Je to
denná tlač a mapa, ktorá odzrkadľuje politickú situáciu v tej dobe.
Vidíme, ako sa hranice na mape
Európy menili. Najväčší prínos,
ktorý v otvorení tubusov vnímam,
je, že pamiatky nie sú pre nás
nemé. My ich síce používame, sú
našou každodennou súčasťou, ale
práve takýmto spôsobom máme
k nim väzby cez konkrétnych ľudí
z minulosti, ktorých mená možno
už boli zabudnuté, a teraz znova
vieme, že práve tento konkrétny
človek pracoval v roku 1888 alebo
1942 pri obnove tejto pamiatky.“

HODNOTA NÁJDENÝCH
MINCÍ
Dizajnér a historik Marek Sobola
sa vyjadril k schránkam, ktoré
artefakty chránili. „Schránky sú
trochu mimo nášho primárneho
záujmu, pretože sa skôr zaujímame o vnútro. Staršia schránka
je vyrobená zo železného plechu,
ktorý bol pocínovaný. Mladšia
schránka je väčšia. V mladšej tube
sa našli mince Slovenského štátu,
ktoré sa bežne používali s výnim-

kou striebornej päťdesiatkorunáčky. Numizmatická hodnota nájdených mincí sa pohybuje okolo
65 eur. Nájdené mince boli razené
v Kremnici, je zaujímavé, že platili
aj tesne po zániku Slovenského
štátu v Československej republike,
desaťhaliernik platil až do konca
roka 1951. Na reverznej strane tejto
mince sa nachádza motív Bratislavského hradu, rovnako ako na
desaťcentovej eurominci, ktorú
v súčasnosti používame. V staršej
tube sa našli grajciarové mince. Tie
boli razené v troch mincovniach
Rakúsko-uhorskej monarchie,
v mincovniach v Kremnici, Viedni
a Benátkach. Ich hodnota bola veľmi
nízka, pre porovnanie cena novín
nájdených v tejto staršej tube bola
10 grajciarov,“ uviedol M. Sobola.

SPOKOJNOSŤ
S POSTUPOM PRÁC
Otec biskup Tomáš Galis ocenil
spoluprácu zainteresovaných strán
pri doterajšom postupe na rekonštrukcii Katedrály Najsvätejšej
Trojice v Žiline. „To, čo sa mi javí
ako najdôležitejšie pri doterajších
prácach na obnove katedrály, je
spolupráca a komunikácia medzi
diecézou, vykonávateľom prác,

pamiatkarmi a mestom. Napriek
tomu, že máme sťaženú situáciu
pre koronavírus, s doterajším postupom prác som spokojný. Nevieme,
aké ešte tajomstvá obnova katedrály
skrýva, ale ak sa spojíme, obnova
symbolu mesta a regiónu bude
našou spoločnou skúsenosťou,“
povedal otec biskup.

PODPORIŤ OBNOVU MÔŽETE VAŠÍM
DAROM PRIAMO V KATEDRÁLE, PRÍPADNE NA FARSKOM ÚRADE ŽILINA
– MESTO PRI KATEDRÁLE, V DIECÉZNOM CENTRE NA ULICI JÁNA KALINČIAKA 1 V ŽILINE ALEBO ZASLANÍM
PROSTRIEDKOV BEZHOTOVOSTNE
NA ÚČET
IBAN: SK76 0900 0000 0051 6809
6264.
(POKRAČOVANIE V BUDÚCOM ČÍSLE)

POSUNUTIE TERMÍNU
DIECÉZNA SÚŤAŽ O NAJLEPŠIE
„KATEDRÁLNE“ CUKRÁRSKE
A PEKÁRENSKÉ VÝROBKY
Kategórie: I. pekárenský výrobok, II. cukrárenský výrobok
Cieľ súťaže: Vytvoriť nový alebo doteraz komerčne neprezentovaný výrobok pekárenského alebo cukrárenského charakteru (trvanlivosť minimálne
21 dní), ktorý bude ideovo alebo formálne (zobrazením, názvom a pod.) odkazovať na žilinskú Katedrálu Najsvätejšej Trojice alebo jej časť, t. j. vytvorenie
originálneho, cenovo prístupného výrobku, popularizujúceho katedrálny
chrám alebo jeho časť. Pravidlá súťaže boli uverejnené v čísle 3/2020 časopisu
Naša Žilinská diecéza, zároveň aj na diecéznej stránke v časti o katedrále
https://www.dcza.sk/sk/dokumenty/katedrala.
Termín súťaže a predkladanie súťažných výrobkov sa pre pretrvávajúcu
pandémiu prekladá na neskôr, pravdepodobne na jeseň 2020. O spresnení
termínu vás budeme informovať.
NAŠA ŽILINSKÁ DIECÉZA MÁJ/2020
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KTO JE MÔJ BLÍŽNY?

Ukážme seniorom,
že v tom nie sú sami!
Sme radi, keď osamelí ľudia cítia, že je tu niekto, komu na nich záleží.
Chceme tu byť pre vás!
TEXT A FOTO ZDENKA LUKÁČIKOVÁ

Diecézna charita Žilina prináša
nákupnú službu potravín, drogérie
a liekov pre osamelých seniorov
nad 65 rokov, zatiaľ len v meste Žilina a jej blízkom okolí. No
neváhajte sa ozvať aj v prípade,
že bývate ďalej, urobíme, čo bude
v našich silách, aby sme spoločne
našli riešenie a uľahčili vám každodenný život. Cez našich sociálnych pracovníkov a dobrovoľníkov
ponúkame pomoc starším ľuďom.
Ak potrebujete využívať túto službu
alebo viete o niekom z vašich
známych, dajte nám vedieť. To je
jeden zo spôsobov pomoci, podať
informáciu ďalej. Môžete pomôcť
chudobným seniorom aj finančne, ľubovoľnou sumou na nákupy,
www.poslitasku.sk vás povedie.
Senior si zaplatí dohodnutý nákup,
ak je však v núdzi a zlej finančnej
situácii, vďaka darcom mu vieme
pomôcť aj s úhradou nákupu. Ďalšia forma pomoci je stať sa dobrovoľníkom projektu Pošli tašku.
Ako to funguje?
• So seniorom telefonicky nadviažeme spojenie.
• Vypočujeme ho a dohodneme sa
s ním, v čom mu vieme konkrétne pomôcť.
• Spolu určíme interval nákupov,
zoznam nákupu a miesto odovzdania tašky i platby.
• Prepojíme seniora s dobrovoľníkom, ktorý mu nákup donesie
až ku dverám domu.
Ku všetkým preventívnym opatreniam pristupujeme zodpovedne.
Naši terénni pracovníci vykonávajú službu výlučne s rúškom
24

Pošli tašku babičke po Červenej čiapočke!
Či čiapočka a či rúško,
čaká na mňa aj deduško...

a v ochranných rukaviciach.
Cieľom je minimalizovať osobný
kontakt. Naši dobrovoľníci majú
s nami uzatvorenú zmluvu a nosia na viditeľnom mieste preukaz.

NAŠA ŽILINSKÁ DIECÉZA MÁJ/2020

Prosíme vás, aby ste si túto službu a rovnako všetky podrobnosti
dohadovali len prostredníctvom
uvedených kontaktov v pracovných
dňoch od 9. do 15. hodiny.

(SMS-KA DOBROVOĽNÍČKY JANKY): „AHOJ,
ROZNIESLA SOM VŠETKO (SMAJLÍK), EŠTE SOM
STRETLA AJ STARKÉHO, KTORÝ ŤAŽKO ŠIEL
S BARLOU A JEHO MANŽELKA MÁ ZLOMENÚ
KĽÚČNU KOSŤ, TAK SA POTEŠIL. TAK JEMU SOM
DALA LETÁČIK OSOBITNE, LEBO SOM NEVEDELA,
V KTOROM VCHODE BY BOL. TO BOLO PEKNÉ.“

KTO JE MÔJ BLÍŽNY?

AKO PREŽÍVAJÚ
NÁROČNÉ ČASY
v Dome charity sv. Gianny
Dlhé týždne obmedzení... vonku všetko kvitne... už sme doma tak
dlho, až sa nám ľahko môže stať, že začneme ľudí bez domova
považovať za tých „šťastnejších“!
TEXT ZDENKA LUKÁČIKOVÁ, FOTO DCH ŽILINA

Veríme, že všetci, aj keď bez domova a práce, momentálne aj bez
možnosti predávať pouličné časopisy, cítia prijatie a lásku aj v domoch charity, ktoré má Diecézna
charita Žilina v Martine, Žiline
a Čadci. Charita je vecou nezištného darovania srdca.

KOMPLEX SLUŽIEB
V Dome charity sv. Gianny v Čadci
nachádza svoj domov v čase pandémie 27 klientov. 24 hodín denne
sú k dispozícii obetaví zamestnanci, pre ktorých táto práca nie je len
zamestnanie, ale poslanie. V dome

ZÁLEŽÍ NA TOM, ABY
CÍTILI, ŽE SÚ HODNÍ
OCHRANY...“
charity prinášame komplex služieb
pre ľudí bez prístrešia a tých, ktorí
sa nachádzajú v hmotnej núdzi. Pomoc poskytujeme formou
nízkoprahového denného centra,
sociálneho poradenstva, nocľahárne a pobytového zariadenia
– útulku pre ženy. Tešíme sa, že
mnohí klienti sú ochotní aktívne spolupracovať a ich životy sa
26
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menia. Nachádzajú u nás ponuku
resocializačných aktivít, ktoré ich
motivujú k obnoveniu a udržaniu
pracovných návykov. Patrí sem
aj spomínaný predaj pouličných
časopisov Cesta a Nota Bene, kde
majú väčšiu príležitosť sociálnych
kontaktov. Avšak obmedzenia,
riziká a nové potreby správania
sa, ktoré priniesol koronavírus,
znamenajú aj zmeny denných
aktivít ľudí v zariadení. Občas
spoločne so zamestnancami pečú,
hrajú spoločenské hry, trávia čas
malými pracovnými aktivitami či
rozhovormi.

DÔLEŽITÁ OSVETA

ochránili a poskytli služby a strechu nad hlavou každému núdznemu. Pracovníci charity sa zaujímajú o ich zdravotný stav, ako sa
majú, čo potrebujú, vydávajú im
teplú polievku, čisté šatstvo, obuv,
rúška. Priestory nášho zariadenia
sa dvakrát denne dezinfikujú
a pri vstupe je každému zmeraná
telesná teplota. Sociálni pracovníci
sú v pravidelnom kontakte s obvodnými lekármi klientov, vyberajú lieky na e-recepty z lekární, robia klientom nákupy vecí osobnej
spotreby, hygienických potrieb, tiež
s nimi spolupracujú pri finančnom
plánovaní. Významne v tejto
situácii pomohol aj náš projekt,

ktorý podporila organizácia KANET,
n. o., zameraný na osvetu prevencie nákazy pre ľudí bez domova.
Zabezpečili sme ju 27 klientom
zariadenia. Projekt prispel k riešeniu zložitej situácie v Čadci.
Z podpory projektu boli pre klientov pripravené a odovzdané
potravinové balíčky s trvanlivými
potravinami i ovocím. Nechýbala
ani sladkosť pre radosť! Ďakujeme
všetkým, ktorí majú otvorené srdce a s láskou prejavujú solidaritu
a pomoc núdznym. Ozvala sa
nám aj pani, ktorá upiekla a priniesla pre našich ľudí v núdzi
výborný domáci koláč. Chcela ich
potešiť!

Na začiatku pandémie bolo dôležité, okrem iného, poskytnúť
dostatok informácií o tom, čo sa
deje. Niektorí bezdomovci žijúci
na ulici spočiatku veľmi nevedeli,
prečo ľudia na verejnosti nosia
rúška. Zamestnanci charity im
pomohli porozumieť problému
a riziku nákazy chorobou COVID-19.
Trpezlivé a dôsledné vysvetľovanie,
ako veľmi potrebné a prospešné je
dodržiavanie hygienických návykov, je tiež vyjadrením lásky. Časté
umývanie rúk nebolo pre väčšinu
z nich samozrejmosťou, mnohému
sa bolo potrebné naučiť, napríklad
aj správnej manipulácii s rúškami,
ako si ich nasadiť i zložiť. Ľuďom
žijúcim na ulici, kde je prístup
k teplej vode, mydlu, či dezinfekčným prostriedkom na ruky nulový, pomohli sociálni pracovníci
Domu charity sv. Gianny. S láskou
sa ujali týchto ľudí a pomáhajú im
prežiť rizikové týždne pandémie
v bezpečí. Záleží na tom, aby cítili,
že sú hodní ochrany, lebo ich život
má veľkú cenu, a to nielen v Božích
očiach. Mali by ho čítať v každom
pohľade, s ktorým sa v živote
stretnú. Vyjadruje to každá naša
praktická pomoc.

POMOHOL AJ PROJEKT
Priestory domu sú prispôsobené
a pripravené tak, aby čo najlepšie
NAŠA ŽILINSKÁ DIECÉZA MÁJ/2020
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SELFIE S...
HOVORCOM NÁŠHO BISKUPSTVA A ŠÉFREDAKTOROM
ČASOPISU NAŠA ŽILINSKÁ DIECÉZA ZDENOM PUPÍKOM

TEXT JÁN HRKÚT, FOTO ARCHÍV ZDENA PUPÍKA

Kde zvyčajne sláviš nedeľnú svätú omšu a nad čím
uvažuješ, keď z nej odchádzaš?
Zvyčajne slávim svätú omšu u školských sestier
v kaplnke Katolíckeho domu v Žiline. Po omši uvažujem nad tým, či som povedal všetko a tak, ako som si
to pripravil. A ďakujem Pánu Bohu, ak ľudia nad tými
slovami premýšľajú. Je jasné, že bohoslužba nie je
o mne, nevyčerpáva celú činnosť Cirkvi a najpodstatnejším činiteľom v živote Cirkvi je pôsobenie živého
Boha – my sme spolupracovníci.
Čo si sa dozvedel o svete, spoločnosti a o sebe počas
súčasnej koronakrízy a dôsledkov s ňou spojenými?
Kríza ukázala, že potrebujeme zmenu a zrejme aj viac
odvahy. V podstate sme síce všetko ustáli, ale mocne
to s nami zatriaslo – so všetkými sektormi spoločnosti, aj s cirkvou. Už od začiatku som premýšľal, čo
bude potom, keď sa to raz skončí. Čím dlhšie bude
koronakríza a karanténa, tým budú mať ľudia viac
času na uvažovanie. Počas ostatných rokov sme si
osvojili niektoré modely správania, ktoré sú dlhodobo
neudržateľné. Ak to nezrevidujeme, budú takého krízy
častejšie, kým sa nepoučíme. Globalizácia môže byť
v mnohých ohľadoch veľkou výhodou, lebo dáva šancu
spolupracovať v medzinárodnom rozmere a realizovať
sa aj v najodľahlejších kútoch našej planéty. Globalizácia sa ale svojím vplyvom stáva aj veľmi zraniteľným
a krehkým ohnivkom v reťazi nášho života, lebo sme
sa odnaučili lokálpatriotizmu a regionálnej spolupráci.
Už to postupne objavujeme. Dovážame mnohé prie28
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myselné a poľnohospodárske produkty z druhej strany
sveta namiesto toho, aby sme ich vyrobili sami. Táto
otvorenosť je tak zraňujúca, že nás môže úplne paralyzovať a staneme sa nesebestačnými (boli zavreté
hranice a obchody v našej krajine mali v polovici apríla
zemiaky na dva týždne). Stačí pritom viac koordinovať
produkciu v rámci regiónu, respektíve krajiny a všetko
by bolo v poriadku. Koronakríza nás podľa mňa naučila, že zdravotníctvo nemusí byť iba hltačom peňazí, ale
máme šancu napríklad vyrábať zdravotnícke prístroje,
ktoré sú na špičkovej úrovni a môžeme ich vyvážať do
celého sveta, nielen autá. Kríza ukázala zmysel obyvateľov našej krajiny pre disciplínu – áno, nebolo to
dokonalé vo všetkých prípadoch, ale v princípe sme to
vedeli zvládnuť. Čo sa týka bohoslužieb, veľa kňazov
ich prenášalo online, niektorí pridali aj iné pobožnosti.
Vidím, že život našich farností sa trochu transformoval do virtuálneho priestoru, ale každý cítil, že je to iba
dočasná náhrada osobných stretnutí. Síce dramaticky
klesol počet spovedajúcich sa, ale aspoň podľa mnohých reakcií na sociálnych sieťach, túžba po Bohu v ľuďoch zostala. Ešte nie je koniec koronakrízy a nevieme,
čo všetko prinesie, ale mám nádej, že viera, odhodlanosť a tvorivosť nás pripravia na iné, závažnejšie krízy,
ktoré prídu.
Dlhodobo sa odborne venuješ kultúre, dialógu,
pastoračnému plánovaniu. Z akých kultúrnych
a pastoračných iniciatív a aktivít v našej diecéze máš
radosť? Prečo ich považuješ za cenné?

mýšľajú a spoločne sa dokážu pozerať na život miestnej cirkvi v dlhšom časovom horizonte než týždeň či
mesiac. Pre toto všetko si veľmi cením pojmy kultúra,
dialóg, pastoračné plánovanie. Možno sú to pre niekoho iba veľmi okrajové skutočnosti, ktoré s obyčajným
životom nemajú veľa spoločného, ale opak je pravdou.
Tvoria fundament života človeka, kresťana, angažovaného katolíka.

„Evanjelizácia kultúry je rozhodujúca pre pastoráciu
21. storočia“ – povedal sv. Ján Pavol II. v jednom zo
svojich pamätných príhovorov. Pre mňa sa táto veta
stala motorom, aby som sa témam ako kultúra, dialóg,
evanjelizácia venoval hlbšie, študoval ich a dával im
obsah. Samozrejme, mnohé skutočnosti som objavoval
Keby prišiel do našej diecézy pápež a mal by si navrhnúť
postupne, nevedel som hneď všetko pochopiť a integnejaké body jeho programu, čo by to bolo?
rovať, ale objavovali sa nové a nové súvislosti a ja som
ich hltal. Centrálnou osou však vždy bolo evanjelium
Chcel by som, aby sa, okrem iných, stretol aj s našimi
a Kristus, lebo bez neho by to boli len intelektuákňazmi a seminaristami. Pohľad Svätého Otca Františka na život Cirkvi je iný, než sme boli doteraz naučení.
lne cvičenia. Človek je ovocím dialógu medzi Otcom,
My v Európe sme dosť naviazaní na
Synom a Duchom Svätým, dialóg je
inštitucionalitu. Evanjelium je síce
v jeho DNA. Preto dialóg patrí k jeho
KEĎŽE
DIALÓG
toho súčasťou, ale niekedy ako keby
podstate, a teda musí patriť k podPATRÍ K PODSTATE
to bolo akosi popri tej inštitúcii. Pápež
state života Cirkvi. Kultúru chápem
František nerieši prioritne zákony
nielen ako umenie (maliarstvo,
ČLOVEKA, MUSÍ
inštitúcie, ale situáciu konkrétneho
sochárstvo, balet...), ale ako spôsob
PATRIŤ AJ K PODSTATE človeka – a to môžu byť niekedy odlišživota inšpirovaný hodnotami. Preto
ŽIVOTA CIRKVI.“
né skutočnosti. Veď aj Ježiš hovorí
hovoríme aj o kresťanskej kultúre –
– sobota je tu pre človeka a nie človek
lebo je to spôsob života inšpirovaný
pre sobotu (porov. Mk 2, 27). Chcel by som, aby sme si
evanjeliom a Kristom, sú to prejavy našej viery v konosvojili myslenie inkluzívnosti, nie exkluzivity – aby
krétnom živote – spôsob slávenia, komunikácie, ale aj
sme sa my kňazi naučili viac ľudí vťahovať a začleknihy, architektúra... Otázku pastoračného plánovania
som objavil až neskôr v kňazstve a je to prejav dôvery
ňovať do spolupráce a života cirkvi – takých, akí sú,
v pôsobenie Ducha Svätého vo farnosti alebo diecéze
ale v perspektíve rastu Božieho života v nich, než ich
prostredníctvom konkrétnych ľudí, ktorí spoločne prevydeľovať a hrať sa na uzavretý klub dokonalých.
NAŠA ŽILINSKÁ DIECÉZA MÁJ/2020
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ZASVÄTENÝ ŽIVOT

PREDSTAVUJEME ZASVÄTENÝCH PÔSOBIACICH V ŽILINSKEJ DIECÉZE
V tejto časti nášho seriálu priblížime sestry františkánky, ktoré pôsobia
na troch miestach našej diecézy.

Františkánky
TEXT FRANTIŠKA ČAČKOVÁ, OSF, FOTO ARCHÍV REHOLE

Charizma: Sme Dcéry sv. Františka. Založila nás matka Anna
Brunner, ktorej snom bolo v duchu
sv. Františka žiť v chudobe a odriekaní v službe najmenším. Všeobecným cieľom našej Kongregácie
je sláva Božia a naše posvätenie
zachovávaním svätého evanjelia
nášho Pána Ježiša Krista životom
v čistote, chudobe a poslušnosti.
Naším osobitným cieľom je slúžiť
Bohu v chudobných, chorých
a opustených. V nich František
hľadal a našiel trpiaceho Krista.
„Zvláštnym znakom našej duchovnosti je chudoba, pokora a zjednotenie s Bohom v láske“ (Konštitúcie, 4). Našou základnou normou
je evanjelium, v ktorom František
pokorne hľadal, keď sa pýtal:
„Pane, čo chceš, aby som robil?“ Na
zachovávaní evanjelia bez výhrad
založil František svoj spôsob života.
Ako jeho duchovné dcéry túžime
toto slovo radosti a nádeje verne
zachovávať, a tak vnášať do sveta
evanjelium života – evanjelium,
ktoré sa stalo životom. Z Božej mi30

losti, nasledujúc spôsob Ježišovho
pozemského života, odovzdávame
sa Bohu sľubom čistoty, chudoby
a poslušnosti. Život – zakotvený
v evanjeliu, zachovávanie evanjeliových rád a našich Konštitúcií je
pre nás bezpečnou cestou, ako vo
svojom každodennom živote odpovedať s múdrosťou srdca na požiadavky a prejavy Božej lásky. Láska
si vyžaduje dialóg: nielen oslovenie, ale aj odpoveď lásky. A vedomé
si obdarovania nekonečnou láskou
nemôžeme Bohu odpovedať inak,
ako „láskou opätovanou, oddanou
a vďačnou za čokoľvek. V tom je
zároveň naše posvätenie a svedectvo, ktoré vydávame pred svetom“
(Direktórium, 2.1).
www.frantiskanky.sk

AKO A KDE POMÁHAJÚ
Sestry zo Žiliny: pôsobenie v zariadení pre seniorov Harmónia
a v Dome charity sv. Kamila, služba
v katechéze v Martine a na Strednej
zdravotníckej škole v Žiline.
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Pokoj a dobro!
Oficiálny názov: Kongregácia Dcér
svätého Františka Assiského
Skratka: CFSF (Congregatio filiarum
Sancti Francisci Assisiensis)
Založenie: 1894, Budapešť; zakladateľka: Anna Brunner
Príchod na Slovensko: 14. júl 1894
Počet sestier na Slovensku:
113 v 10 komunitách
Pôsobiská v Žilinskej diecéze:
• M. R. Štefánika 39, Žilina
• J. Bytčiančina 4, Lietavská Lúčka
• Moyzesova 2107/2, Čadca

Sestry z Čadce: farský apoštolát, učia na základných školách
v Čadci, v Čiernom, v Turzovke
a na Strednej zdravotníckej škole
sv. Františka z Assisi.
Sestry z Lietavskej Lúčky: služba
vo farskom apoštoláte a v Centre
sociálnych služieb TAU Turie.

NEZABUDNUTÉ SVETLO

STO ROKOV OD NARODENIA
KAROLA WOJTYŁU – SVÄTÉHO
JÁNA PAVLA II.

Wadowice sú dvadsaťtisícové mestečko ležiace medzi Krakovom a BielskomBialou. Dostanete sa tam po zhruba dvoch hodinách v aute a odjazdených
125 kilometroch zo Žiliny. Osemnásteho mája 1920 sa tu narodil jeho
najslávnejší rodák Karol Wojtyła, ktorého celý svet a dejiny budú poznať ako
svätého Jána Pavla II.
TEXT ZDENO PUPÍK, FOTO DUŠAN VÁCLAV, VATICANNEWS

BOLESTNÉ DETSTVO
Karol bol 20. júna 1920 pokrstený
v neďalekom kostole vo Wadowiciach ako Karol Józef. Jeho otec –
Karol starší – bol vojakom, hoci sa
vyučil za krajčíra. Matka – Emilia
rodená Kaczorowska – sa starala
o domov a vychovávala deti. Karol
mal o 14 rokov staršieho brata
Edmunda. Mal tiež sestru Olgu,
ktorá zomrela krátko po narodení.
Mama zomrela vo veku 45 rokov,
keď mal Karol menej ako 9 rokov.
Otec niekoľko dní po smrti svojej
manželky odišiel s Mundekom
a Lolekom do neďalekej Kalwarie
Zebrzydowskej, do svätyne Matky Božej, aby tam zveril seba a jej
synov. O mesiac neskôr Karol
prijal prvé sväté prijímanie. Patril
do školského divadelného klubu –
objavoval a postupne rozvíjal svoju
vášeň pre divadlo. Bol usilovný študent, obľúbený a spoločenský. Mal
rád šport, fyzickú aktivitu. Keď mal
Karol 12 rokov, jeho milovaný brat
náhle zomrel (ako mladý lekár sa

pri starostlivosti o chorých nakazil
infekčnou chorobou šarlach).

KEĎ BOH ZAVRIE
DVERE, OTVORÍ OKNO
Wojtyłovci – otec a syn, prišli
do Krakova v roku 1938. Wojtyła
študoval polonistiku iba jeden rok.
Medzitým sa aktívne zúčastňoval stretnutí divadelného kruhu.
V septembri 1939 napadli nemecké
jednotky Poľsko. Karol a ďalší študenti boli svedkami zatknutia 183
profesorov jeho univerzity, ktorí
boli deportovaní do koncentračného tábora. Aby sa aj on vyhol deportovaniu na nútené práce v Nemecku, dobrovoľne sa rozhodol
pracovať v kameňolome. Neskôr
bol premiestnený do chemickej
továrne. V tom čase sa prvýkrát
stretol s príbehom sestry Faustiny
Kowalskej a počul o kulte Božieho
milosrdenstva. Vo februári 1941
jeho otec náhle zomrel. Posledná
najbližšia osoba v rodine. Rozho-

dol sa venovať svoj život kňazstvu.
Rozlúčil sa s divadlom a pokúsil
sa pripojiť k zhromaždeniu bosých
karmelitánov. Pre prebiehajúcu vojnu to však bolo formálne
nemožné. Tajne vstúpil do krakovského seminára. Študoval filozofiu
a teológiu až do augusta 1944, keď
po vypuknutí Varšavského povstania nemeckí okupanti nariadili po
celej krajine zatknutie mladých
aktívnych ľudí. Karol unikol zatknutiu zázrakom. Po vojne bol vysvätený za kňaza 1. novembra 1946
v kaplnke arcibiskupského paláca
v Krakove. O niekoľko dní neskôr
ho poslali do Ríma, kde pokračoval
v teologických štúdiách (výskum
mystiky sv. Jána z Kríža).
V lete roku 1948 sa vrátil z Ríma
a začal svoju pastoračnú prácu vo
farnosti v krakovskej arcidiecéze
a pokračoval v štúdiu na teologickej fakulte Jagellonskej univerzity.
O necelý rok neskôr organizoval
život akademickej pastoračnej
starostlivosti v Krakove, organi-
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zoval kurzy pre snúbencov, slúžil
sväté omše pre akademickú obec,
so študentmi chodil na výlety do
prírody a na kajaky. Počas týchto
ciest viedol diskusie na rôzne témy
dôležité pre mladých ľudí. Výsledkom týchto diskusií bola kniha
Láska a zodpovednosť. V lete 1958
bol vo veku 38 rokov menovaný za
pomocného biskupa krakovskej
arcidiecézy.

TOTUS TUUS
Biskup Karol Wojtyła zveril všetku
svoju službu a seba Božej Matke
slovami „Totus Tuus“ (Celý tvoj).
V roku 1967 ho pápež Pavol VI.

vymenoval za kardinála. Napriek
titulom a povinnostiam sa neoddeľoval od ľudí a zostával starostlivým kňazom ako dovtedy. Bol
to človek s vysokým zmyslom
pre zodpovednosť, ktorú mu Boh
zveril. Bol neustále konfrontovaný so silami, ktoré chceli potopiť
Cirkev v ťažkých a nepriaznivých
obdobiach komunizmu v Poľsku –
silu čerpal z Eucharistie a osobnej
modlitby. Podporoval všetky formy
služby pre mládež (vrátane novovytvoreného Hnutia Svetlo – Život –
populárnej oázy alebo apoštolských
skupín). Starostlivosť o mladých
ľudí bola pre kardinála Wojtyłu
zásadnou záležitosťou a vedel,
že má veľký vplyv na budúcnosť
Cirkvi, krajiny a sveta. Páčila sa
mu hudba a spev a mal jedinečný
zmysel pre humor, ktorý mu získal
veľa mladých sŕdc. Nezmenilo
sa to ani vtedy, keď sa stal pápežom. 16. októbra 1978 bol kardinál
Karol Wojtyła zvolený za nástupcu
sv. Petra.

PIONIER

SOCHA JÁNA PAVLA II. PRED
KOSTOLOM V RUDINE

32

Sv. Ján Pavol II. bol prvým netalianskym pápežom po 456 rokoch
a zároveň prvým poľským.
Bol pútnickým pápežom, ktorého
sumár ciest by vydal za štyridsaťkrát obkrúženie okolo Zeme. Prvým
pontifikom bez sedia gestatoria
(nosidiel) – prvým v papamobile.
Prvým pápežom-surferom. Prvý
pápež mnohých „premiérových“
stretnutí a udalostí. Bol to pápež
vizionár. Inicioval systematické
stretnutia s mladými ľuďmi z celého sveta. Rozšíril úctu k Božiemu
milosrdenstvu do celého sveta.
Ján Pavol II. zomrel 2. apríla 2005
o 21.37, v predvečer sviatku
Božieho milosrdenstva. Proces
blahorečenia začal mesiac po
jeho pohrebe. Blahorečil ho pápež
Benedikt XVI. na sviatok Božieho
milosrdenstva 1. mája 2011. O tri
roky neskôr bol kanonizovaný Svätým Otcom Františkom 27. apríla
2014 tiež v nedeľu Božieho milosrdenstva. Svätý Ján Pavol II. je
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patrónom rodiny a Svetového dňa
mládeže.

PRÍPRAVA NA PRESTOL
Jeho životopis sme poznali či videli
v takej či onakej podobe už viackrát. Všeličo si pamätáme. Jeho tri
pastoračné návštevy na Slovensku,
stretnutia mládeže, audiencie, ale
aj chorobu a smrť. Ako sme prenikli do jeho myslenia – ako človeka,
kresťana, pápeža? Pontifikát sv.
Jána Pavla II. veľmi poznačila jeho
skúsenosť z rodiny a z jeho (arci)
biskupského pôsobenia v Krakove.
Rovnako to môžeme pozorovať aj
pri súčasnom Svätom Otcovi Františkovi.
Na cestách v trojuholníku Krakov
(kde pôsobil ako biskup), Lublin
(kde vyučoval etiku na univerzite) a Rím (kde sa pohyboval už
od štúdia a neskôr od začiatku
Druhého vatikánskeho koncilu)
Wojtyła postupne rozvíjal základné
témy, ktorým sa venoval aj neskôr
v budúcnosti. Spájala ich idea personalistickej normy: každý človek
je osobou, je obdarovaný neobyčajnou dôstojnosťou – je bytosťou
rozumnou, slobodnou a etickou.
Aj na základe Wojtyłových prác
môžeme vidieť, že marxizmus
spája s postmodernizmom kritika objektívnej pravdy a realizmu
etiky.

PRINÁŠA NOVÚ
KVALITU
Jeho dielo Osoba a čin napísané
ťažkým jazykom prináša novú
kvalitu vo filozofickej diskusii
a predpokladá sa, že ju viac docenia až budúce generácie. Veľmi
zaujímavým dielom je kniha Pri
základoch obnovy, ktoré predstavujú Wojtyłovu reflexiu nad
textami Druhého vatikánskeho
koncilu. Autor si je vedomý hlbokej
kontroverzie v Cirkvi, akú vyvoláva
napätie medzi nechuťou aplikovať
do života myšlienky koncilu a jeho
rýchlym až neuváženým vovádzaním bez hlbšej teologickej reflexie.
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BUSTA JÁNA PAVLA II. NA ROVNOMENNOM
NÁMESTÍ PRED KOSTOLOM NA SÍDLISKU
VLČINCE V ŽILINE

Toto jeho dielo nie je vedeckou
prácou, ale skôr príručkou. Venuje
sa všetkým textom koncilu, ale
najviac ekleziologickým – dogmatickej konštitúcii o Cirkvi Lumen
gentium a pastorálnej konštitúcii
Gaudium et spes. Wojtyłu veľmi
zasiahla skúsenosť Koncilu.
Cítil istý dlh voči tejto skúsenosti, ktorú chcel sprostredkovať
a istým spôsobom splatiť, preto
sa k nej vracal vo viacerých
svojich dielach aj v budúcnosti.
Koncil považoval za školu Ducha Svätého, ktorý prehĺbil vieru
a sebavedomie Cirkvi. Keď dával
v roku 1976 duchovné cvičenia
rímskej kúrii, venoval sa najmä
Koncilu. Už pred koncilom sa venoval témam ako mládež alebo laici, pričom hovoril o dvoch herézach:
klerikalizovanie a zosvetštenie.
Aj z týchto jeho textov pozorujeme
prienik medzi jeho pohľadom a tézami súčasného pápeža Františka,
napríklad v programovom dokumente Evangelii gaudium – môžeme vidieť jasnozrivosť Wojtyłu,
ktorý dokázal pomenovať niektoré trendy už v päťdesiatych až
šesťdesiatych rokoch dvadsiateho
storočia.
Aj keď nevieme, čo nevydržalo
ľudské srdce Jána Pavla I., vieme,
akým požehnaním sa pre Cirkev
a celý svet stal sv. Ján Pavol II.

ČO VYBRAŤ
AKO ZÁSADNÉ
Z PONTIFIKÁTU?

(1994), ktorú považujem jej šírkou
tém za taký ľudový katechizmus.

Svätý Ján Pavol II. je podpísaný pod
štrnástimi encyklikami, pätnástimi adhortáciami, dvanástimi
apoštolskými listami. Počas svojich 135 apoštolských ciest navštívil
140 krajín. Ako pápež povedal okolo
dva a pol tisíc homílií. Viaceré jeho
verbálne výstupy mali charakter
príhovorov, ktoré zmenili svet.
Jeho dvadsať programových rečí sa
zapíše do dejín – napríklad príhovor v OSN, UNESCO, Rade Európy,
rímskej synagóge, alebo v deň
„Mea culpa“ počas Veľkého jubilea
2000.
Čo vybrať ako zásadné z jeho pontifikátu? Atentát, knihy, stretnutia,
pohreb...? Sú o ňom napísané tisíce
populárnych a vedeckých kníh. Aj
tento text vychádza z poľských materiálov a publikácie dominikána
Macieja Ziębu.
Subjektívne sa mi najviac páčia
tri dokumenty: Christifideles laici
(1988), v ktorom popisuje úlohu
laikov v živote Cirkvi, Ecclesia in
Europa (2003), v ktorom diagnostikuje kultúrnu aj náboženskú krízu
nádeje v Európe, ktorá sa prejavuje
mlčiacou apostázou sýteho človeka, ktorý žije, akoby Boha nebolo
a kniha Prekročiť prah nádeje

CHÝBA NÁM JEHO
DYNAMIKA
Svätí majú okolo seba gloriolu nedotknuteľnosti, aj keď nie
všetko v ich živote nutne muselo
byť stopercentné. Rovnako to platí
aj o Jánovi Pavlovi II. Mnohí mu
hovoria Ján Pavol Veľký, chcú ho
vyhlásiť za učiteľa Cirkvi, pomenovávajú po ňom ulice, námestia,
mosty, budovy, inštitúcie, stavajú
jeho sochy na verejné priestranstvá. Ale ozývajú sa aj hlasy o tom,
že mohol spraviť viac pre obete sexuálneho obťažovania, respektíve
riešiť iným spôsobom tieto problémy, lebo už za jeho pontifikátu boli
takéto prípady známe. Nie všetci
dokážu stráviť jeho bozk na korán
alebo medzináboženské stretnutia
v Assisi.
Som presvedčený, že život a pôsobenie pápeža svätého Jána Pavla
II. bude ešte dlhý čas zamestnávať filozofov, teológov a prostých
veriacich, a nielen v Poľsku. Jeho
akcenty života si musíme uchovať,
ale s rovnakou vášňou sledovať
aktuálne znamenia čias, žiť
s Cirkvou a nezostupovať z kríža,
aj keď by to bolo niekedy jednoduchšie.
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NÁŠ VZŤAH
STÁLE RASTIE
Poznajú sa od detstva. Farské stretká, tábory a rôzne akcie im poskytli
priestor, kde mali možnosť bezpečne vyrásť a dobre sa spoznať.
Manželstvo vlastne viselo vo vzduchu odjakživa a oni
to vedeli – Dávid (29) a Katka (27) Jopčíkovi zo Zákopčia.
TEXT BEÁTA JAROŠOVÁ, FOTO ARCHÍV JOPČÍKOVCOV

...JE VEĽMI DÔLEŽITÉ
POČÚVAŤ BOŽÍ HLAS
A ROZLIŠOVAŤ.“

raz mojou ženou. Potom prišiel
čas, keď sme si každý išli svojou
cestou, a až na vysokej škole sme
k sebe skutočne našli cestu. Prvé
rande sa uskutočnilo znova na farskej víkendovke...“ vysvetľuje Dávid
a dodáva, že obidvaja pochádzajú
z tradičných kresťanských rodín.
„V mojej rodine sme začali mať
naozaj živý vzťah s Bohom, keď
som začal navštevovať animátorskú školu, čo spôsobilo, že neskôr
ju absolvovali všetci členovia mojej

Dávid pracuje na sústruhu, ale je
aj známy hudobník, Katka vykonávala krásnu profesiu pôrodnej
asistentky, no teraz sa stará o ich
dvadsaťmesačnú dcérku Noemi.

OD MALIČKA
„V podstate sa poznáme už od malička. Bývali sme asi dva kilometre
od seba a keď sme mali okolo dvanásť rokov, chodievali sme na farské stretká, tábory a rôzne akcie vo
farnosti. To bol čas, keď som Katku
spoznal. Hoci sme sa ako malí
hrávali na to, že budeme manželia
(smiech), tušil som, že Katka bude
34
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rodiny. Vo farnosti pôsobím ako
organista, bratia sú miništranti
a mama sa venuje práci s mládežou. Spolu ako rodina sa snažíme
zapájať do aktivít farnosti a pomáhať tak k tvorbe spoločenstva
veriacich...“

POZNANIE
Chodili spolu tri roky. „Čas chodenia bol pre nás veľmi dôležitý. Spoznávali sme, ako sa správame pri

DVAJA Z JEDNÉHO PÁRU

rôznych situáciách, aké máme túžby srdca, sny, aké máme spoločné
záujmy, aké sme typy... Spoznávali
sme svoje rodiny navzájom, čo je
dôležité, pretože si do manželstva
neberiete len partnera, ale aj jeho
rodinu,“ myslí si Katka.
Postupne nachádzali vnútornú
istotu, že k sebe patria. „Tušil som
to od malička. Niekde vo vnútri
som cítil, že Pán mi dáva do života
Katku. Hoci spočiatku to tak vôbec
nevyzeralo. Podľa môjho názoru je
veľmi dôležité modliť sa za svoje
povolanie a za svojho budúceho
partnera. Keď sme s Katkou spolu
chodili, veľakrát sme sa spolu
modlili, a to ma vždy viac a viac
uisťovalo,“ dopĺňa Dávid.
V dnešnej dobe podľa neho nie je
jednoduché vstúpiť do manželstva: „Nie každý súhlasil s naším
rozhodnutím vstúpiť do manželstva ako mladí, ja som mal dvadsaťdva a Katka dvadsaťjeden. Je
veľmi dôležité počúvať Boží hlas
a rozlišovať. Svet je nastavený
tak, že najskôr sa mladí musia

spoznať, potom si vyskúšať spolu bývať, zabezpečiť sa finančne,
niečo vlastniť, dosiahnuť, užívať si
a potom, keď raz prídu deti, sa zobrať. Lenže keď mladí skúsia naraz
všetko, vynechajú čas spoznávania
sa (chodenia), potom prichádza
problém v manželstve a často naň
aj tak nie sú pripravení, lebo naň
nie sú pripravení vnútorne, nie sú
nastavení ho riešiť s ohľadom na
toho druhého, nie sú nastavení ho
riešiť spoločne...“
„Jednoducho som to vedela, že patríme k sebe,“ dodáva so smiechom
jeho manželka.

SVIATOSŤ
Jopčíkovci sú manželmi šiesty rok.
„Je to veľa v dnešnej dobe alebo
málo? Vnímame, že náš vzťah stále rastie. Určite boli situácie, kedy
sme potrebovali spolu viac komunikovať, ale vďaka dobrej príprave
pred manželstvom vieme, že sviatosť manželstva nie je len formalita alebo papier a práve v ťažkých

situáciách sme všetko zvládli prostredníctvom modlitby a sviatostí,“
zhodujú sa Dávid a Katka.
S príchodom Noemi sa toho veľa
zmenilo. „Bola pre nás zázrak
od Pána Boha, pretože začiatok
tehotenstva predstavoval pre Katku
aj dieťatko riziko a pred tým sme
už o jedno bábätko prišli. Mali
sme strach, ale dôverovali sme
Bohu a veľmi sme prosili Pána
Boha, aby sa nám Noemi narodila... Narodenie našej dcéry bolo
krásnym momentom v živote, ale
zároveň sme cítili, že prichádza
veľká zmena. Zrazu sme svoj čas
museli prispôsobovať novému
členovi rodiny a vedieť sa obetovať.
To si vyžadovalo, aby sme sa lepšie
naučili manažovať čas, a zároveň
sa starať o budovanie manželstva,“
dopĺňa Dávid.

RANDE DEŇ
„Nájsť si na seba čas je veľmi ťažká
úloha, nielen pre nás, ale myslím
si, že pre mnohé manželské páry
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a rodiny. Na začiatku to bolo veľmi
ťažké, ale postupne sme prišli na
spôsob, ako to zvládnuť. Každú nedeľu večer sa snažíme naplánovať
si celý týždeň, kedy si vyhradíme
čas na prácu, rodinu a službu. Niekedy nás okolnosti tlačia vynechať
čas pre rodinu, ale snažíme sa
tento čas si vyhradiť. Taktiež si
plánujeme „rande deň“ – čas, kedy
sme spolu iba vo dvojici, ideme
na turistiku, bicykel, do wellnesu,
v podstate sa venujeme akejkoľvek
činnosti, kedy sme iba jeden pre
druhého.
S odstupom času vieme, že keby
sme si nevyhradili čas pre rodinu,
tak by sme sa ľahko zamerali len
na prácu a službu, čo by spôsobovalo, že by sme ľahko upadli do
stereotypu a nespokojnosti.“

SLUŽBA
Spoločenstvo Chaim je pre Jopčíkovcov veľmi dôležitou súčasťou
života. Aj tu vnímame, že deti sa
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spolu stretávajú, hrajú sa spolu,
čo je predpoklad, že v budúcnosti
budú kamarátmi. „Samozrejme
je tu aj nebezpečenstvo, že službu
povýšime nad rodinu, keďže som
vedúci spoločenstva, čo sa zatiaľ
v našom prípade nestalo, vďaka
tomu, že sme sa naučili riadiť svoj
čas, ako sme spomínali vyššie,“
vysvetľuje Dávid.
Na otázku, čo to znamená venovať
sa dnes mladým ľuďom, akí sú,
či sa to vôbec „oplatí“, sa Dávid
a Katka zhodli, že mladí ľudia sú
naša budúcnosť: „Je veľmi dôležité
investovať do nich čas a pomáhať
im rozpoznať svoje poslanie. Ako
manželia sme mali možnosť viesť
skupinku birmovancov, prvoprijímajúcich, rôzne skupinky mladých
na víkendovkách. Je to dôležité, ale
aj veľmi náročné, pretože mnohí mladí neprijímajú to, čo im
chceme odovzdať. Hlavne tí, čo sa
pripravujú na sviatosť birmovania.
Byť animátorom a slúžiť druhým je
poslanie a musíme s tým počítať,
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že nebudeme mať stopercentné
ovocie. Určite sa to však oplatí.
Keby sa zachránil čo i len jeden
mladý, má to zmysel.“

TVORBA
Jopčíkovci sú tvorivé tvory. Dávid
je hudobník, Katka rada maľuje
a vyrába originálne detské vecičky
(mnohé nájdete na tvorilkahandmade).
„Byť umelcom je úžasné,“ smeje sa
Dávid a dodáva, že veľmi rád vidí,
ako ich dcérka vníma jeho hudbu.
„Keďže som aj organista, vediem
chvály a venujem sa aj svojim sólovým hudobným projektom, je to
náročné nájsť si na to všetko čas.
Na druhej strane sa hudbou často
modlím, čo je určite požehnaním
pre rodinu.
V súčasnosti máme zrušené s kapelou vystúpenia a zastavené projekty. Využívam však karanténu na
tvorbu nových piesní a verím, že
raz z toho vzíde album.“
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Podstatné je,

že sa to stalo!
Meno Jozefa Poláčka (60) sa v Žiline už 28 rokov spája s japonskou
automobilovou značkou Toyota. Dlhoročný riaditeľ, dnes asistent riaditeľa,
AT a. s. Žilina, si po vyše štvrťstoročí spätom s autobiznisom splnil iný sen.
V januári ho otec biskup Tomáš Galis vysvätil za diakona.
TEXT MIROSLAV LEITNER, FOTO JOZEF ŠELINGA, ARCHÍV JOZEFA POLÁČKA

Rodina, známi či kolegovia mu
nepovedia inak ako Jožko. Slovami
z titulku vystihol veľký zlom vo
svojom živote. Vyrozprával nám
zaujímavý príbeh obrátenia.

S TRADIČNOU VIEROU
Detstvo prežil vo Hôrkach pri
Žiline. „Vyrastal som vo viere,
v nedeľu sme jazdili autobusom
do kostola do Žiliny – s mamou,
bratom, sestrou, kamarátmi, niekedy s nami išla aj stará matka,
otec nechodieval. Pravidelne sme
cestovali na skoršie sväté omše
ráno o šiestej alebo o siedmej –
do „kláštora“ (kostol sv. Barbory
– pozn. red.) alebo do súčasnej
katedrály. Keď bolo pred prvým
svätým prijímaním alebo pred
birmovkou, tak sme chodili do
farského kostola, ktorý sme mali
v Lietave,“ spomína.
„Raz za čas bola omša aj vo Hôrkach v kaplnke, kde je teraz kostol.
V nedeľu popoludní sa tam modlili

ženičky ruženec a moja stará matka ma tam brávala. Pôvodne mala
ísť do kláštora k rádovým sestrám.
Jej bratrancovi však zomrela žena,
veci sa zmenili, a tak namiesto
kláštora išla do tretieho rádu sv.
Františka v Žiline. Predtým bola
vydatá, mala deti a muž jej zomrel.
Za prvé kroky k viere vďačím hlavne jej a mame,“ priznáva.

ZRAZU ROZUMEL
Keď mal deväť rokov, prijal dve
sviatosti. „Najskôr som bol v máji
1969 na prvom svätom prijímaní
a v tom istom roku v septembri aj
na birmovke. Až potom v októbri
som mal desať rokov,“ prezrádza
Jožko. Dobre si spomína aj na
ďalšiu udalosť. „Ako dieťa som
ešte zažil sväté omše v latinčine.
Jedného dňa sme prišli do kostola
a na sväté prijímanie sme si už
nekľakali, kňaz rozprával rečou,
ktorej som rozumel. Pamätám si,
aký som bol z toho prekvapený.

Samozrejme, tešilo ma, keď som
zrazu vedel, o čom farár hovorí,
mohol som nad tým rozmýšľať
a to bolo obrovské nóvum.“

PRVÉ KONTAKTY
S AUTAMI
Zaujímalo nás, či mal už v detstve
svoju obľúbenú značku auta. „Nie,
to vôbec. Vtedy bol problém nájsť
fotografiu auta v tlači, nebolo
toľko časopisov, novín a knižiek,“
pripomenul staré časy. „O autá
som sa začal intenzívnejšie zaujímať v roku 1971, medzi Vianocami
a Novým rokom, keď sme mali
prázdniny. Potreboval som nejaký
obrázok nového a starého auta
nalepiť do vlastivedy. Kamarát
Tibor Turček mi vtedy doniesol
asi dvadsať výstrižkov s autami
z novín a časopisov,“ hovorí o tom,
ako málo vtedy stačilo k radosti.
„Odložil som si ich do škatule od
saloniek a po večeroch som si ich
pozeral, občas som o nich debato-
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val s otcom. Postupne začali mne
aj otcovi nosiť kamaráti obrázky
áut, mal som ich možno sto a lepil
som si ich do zošitov. Potom začali
vychádzať časopisy Štart, Stop,
niekedy som sa dostal aj k časopisu Automobil. To boli moje
prvé kontakty s autami a odvtedy
som chcel byť automechanikom.
Otec chcel, aby som bol hasičom,
ale ja som k tomu nemal vzťah,“
pousmeje sa.

POPRI PRÁCI
ŠTUDOVAL
Jeho snom bolo pracovať pri osobných autách, to však bol problém.
Dostal sa teda k nákladným. „Za
automechanika som sa išiel učiť,
keď som mal necelých 16 rokov –
v roku 1975 do podniku ČSAD v Žiline. Keď som sa vyučil, urobil som
si ďalšie dva roky večernej strednej
školy pre pracujúcich, potom som
si odkrútil dva roky vojenčiny.“
Pred revolúciou v Československu
absolvoval aj vysokú školu. „V roku
1983 som začal študovať na VŠDS
v Žiline prevádzku a ekonomiku
cestnej a mestskej dopravy. Končil
som v roku 1989. Počas štúdia som
robil v ČSAD mechanika. Až keď
som bol zhruba v polovici štúdia,
dali mi v podniku študijné výhody, predtým totiž nemali záujem,
aby som si zvyšoval kvalifikáciu.
Až potom som si nemusel školu
nadrábať. Medzitým ma dali robiť
požiarneho a bezpečnostného technika,“ spomína.

O KRÍZE VIERY AJ
RODINE
„Keď som sa učil za automechanika, začala sa mi akosi vytrácať viera,“ priznáva Jožko. „Bolo to už len
také občasné, viac som sa venoval
turistike, chodil som po horách. Aj
keď som išiel do kostola, už som
to tak nepreciťoval, myšlienkami
som bol možno inde. Hoci sa mi
páčila organová hudba, počúval
som kázne, ktoré boli zaujímavé,
vieru som však mal vlažnejšiu.“
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V ČSAD sa zoznámil s praktikantkou a bola z toho aj svadba. „S dnes
už bývalou manželkou Jankou,
s ktorou mám dvoch synov, sme
nemali sobáš v kostole, len na
radnici v Žiline. Bolo to v roku 1985.
Moji rodičia boli z toho sklamaní,
ale akceptovali to. V roku 1986 sa
nám narodil syn Ivan, v roku 1998
druhý syn Peter. Po jeho narodení
som hovoril manželke, že by sme
mohli mať svadbu aj v kostole,
ale nechcela. Prešli ďalšie roky
a neskôr sme sa rozviedli. Mladší

TAK, AKO BY SOM
CHCEL BYŤ BLIŽŠIE
K BOHU, TAK BY SOM
CHCEL BYŤ BLIŽŠIE AJ
K ĽUĎOM.“
Peter, ktorý býva so mnou, zdedil
lásku k autám a strojom, starší
Ivan, ktorý býva s mamou, zasa
vzťah k horám. Mám veľkú radosť
z toho, že v uplynulom období sa
náš vzájomný vzťah s Ivanom zlepšil,“ teší sa Jožko.

SPLNENÝ SEN S AUTAMI
Po skončení vysokej školy robil
v ČSAD krátko vedúceho Technicko-hospodárskej správy. „Prišla
revolúcia v roku 1989 a ľudia ma
zvolili za predsedu odborov Dopravného závodu štátneho podniku
ČSAD Žilina.“ Jožko hovorí, že sa
vtedy naučil komunikovať s ľuďmi,
rozprávať na konferenciách, ale
nenapĺňalo ho to. Vo svojom vnútri
stále akosi túžil po inom. „Našiel
som si v práci nástupcu a chcel
som sa začať venovať osobným
autám. Písal som vtedy do automobiliek, hlavne do japonských aj
do škodovky, nakoniec mi z toho
vyšla Toyota,“ prezrádza. „Začali
sme túto značku servisovať ešte
v ČSAD v roku 1992. Neskôr sa zmenilo vedenie ČSAD, nový riaditeľ
v tom nevidel perspektívu, tak sme
sa s kolegom Staňom Kucharčíkom
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dohodli, že si zoberieme úver a začneme spoločne robiť súkromne.
Na prelome marca a apríla v roku
1993 nám doviezli prvých päť áut,“
spomína na začiatky podnikania,
ktoré neboli jednoduché. „Prišli
však prví zákazníci, prvé predaje
áut. Ešte predtým v roku 1992 bolo
v Žiline registrovaných okolo dvadsať „toyot“, tak sme niektorých
z našich zákazníkov oslovili. V tej
dobe som sa vďaka Bohu a robote
zoznámil s Palom Šadlákom.“ Ako
sa neskôr ukázalo, farár z Rajeckej Lesnej zásadne ovplyvnil jeho
život.

KAMARÁTSTVO
S PAVLOM ŠADLÁKOM
S kňazom zo známeho pútnického
miesta, ktorého okrúhle desiate
výročie úmrtia sme si pripomenuli
21. apríla, bol Jožko Poláček veľký
kamarát. „S Palom sme chodievali aj na dovolenky, často som bol
uňho v Rajeckej Lesnej, on však na
mňa v otázke viery netlačil. Vždy
mi povedal, aby som sa zaňho
modlil. Pýtal som sa sám seba, či
sa mám ja, taký hriešnik, modliť
za kňaza. Ale občas som sa zaňho
pomodlil,“ prezrádza Jožko a pridá aj spomienku na zlom v jeho
živote. „Raz sedel Palo v spovednici,
ja som tam išiel za ním, z čoho bol
určite prekvapený. Veď aj ja. Vyspovedal som sa zhruba po hodine,
lebo za tie roky sa mi nazbierali
hriechy. Vďaka Božej milosti som
išiel na spoveď po takmer tridsiatich rokoch! Palo často sedel v spovednici, ale ja som tam nechodil.
Až vtedy...“

MNOHÉ SA ZMENILO
V jeho duchovnom živote nastávali veľké premeny. „Začal som
tieto záležitosti ináč chápať, ináč
prežívať, aj Veľkú noc, aj každú
svätú omšu. Už som sa snažil
chodiť do kostola nielen v nedeľu,
ale aj v týždni, prežíval som krížovú cestu, naučil som sa modliť
ruženec...“ S farárom z Rajeckej

SVEDECTVO

Lesnej sa naďalej často stretával.
„Keď už mal neskôr Palo zdravotné
problémy s nohami, tak som ho
aj obúval, lebo sa nemohol ani zohnúť. Strávili sme spolu roky a bol
to zrejme on, kto ma priviedol späť
k viere. Určite tam bol ten zlom,“
zamýšľa sa nad veľkým okamihom
svojho života. „S Palom sme zostali
kamaráti až do jeho smrti. Chodil
za mnou aj do práce, ľuďom doniesol chlieb, s každým sa porozprával, aj teraz si ešte mnohí naňho
spomenú.“ Keď sme sa Jožka
spýtali, kedy presne sa to udialo,
zalovil v pamäti, že niekedy po jubilejnom roku 2000. „Úplne presne
si už nespomínam, ale myslím, že
to je nepodstatné. Podstatné je, že
sa to stalo!“

ROZHODOL SA PRE
TEOLÓGIU
V apríli 2010 Jožkov dobrý kamarát, Pavol Šadlák, zomrel. Len
o niekoľko dní na to sa Jozef rozhodol pre veľký krok. „V jednu májovú
sobotu v roku 2010 prišiel k nám
do práce Peter Korenčiak, kňaz

z Belej, vtedy bol na Chrenovej a ja
som mu povedal, že chcem ísť do
školy. On sa ma spýtal, že do akej?
Odpovedal som, že na teológiu.
Začudoval sa. A prečo? – spýtal sa
ma. Nevedel som mu povedať, prečo. Volal do Nitry, no povedal mi,
že už sa odovzdávali prihlášky. Ale
že mám prísť v utorok a doniesť
krstný list. Išiel som do Lietavy
na faru, bol tam vtedy otec kňaza
Staňa Beláka, ale nevedel mi to
nájsť. Prišiel Danielko Šedík, súčasný farár a keď zistil, čo chcem a na
čo, tiež bol prekvapený. Krstný list
mi našiel, a tak som mohol ísť do
Nitry, kde ma čakal Peter Korenčiak. Odovzdal som prihlášku a že
mi ju dodatočne zoberú. V termíne
skúšok som bol ale v Medžugorí,
kde som chodieval často, no na
dodatočný termín ma zobrali.
Absolvoval som skúšky a do školy
som sa napokon dostal. Bolo to na
jeseň 2010,“ približuje.

ZAJAČIE ÚMYSLY
„Keď sa nás potom pýtali, prečo sme sa rozhodli študovať na

teológii, každý povedal dôvod. Keď
sa pýtali mňa, hovoril som, že predávame autá, a hoci by sa zdalo, že
to nepotrebujem, chcem to. Opýtali
sa, prečo. Odvetil som, že možno
by som sa chcel stať diakonom,“
prezradil vtedy.„Zhruba v polovici
štúdia, niekedy v treťom ročníku, bola skúška u Štefana Vojteka
a vtedy som spolužiačke Ľudmile
povedal, že asi tú skúšku neurobím, že mi to už nejde. Ak to nespravím, tak zrejme školu nechám,
asi to potom nie je Božia vôľa, myslel som si. Na skúške som povedal
skúšajúcemu Štefanovi, vtedy sme
si ešte vykali, že ja asi tú skúšku
z morálky neurobím. Hovoril mi,
aby som to predsa skúsil. Nakoniec som ju zvládol, aj školu som
dokončil. Keď sa niekedy stretnem
so Štefanom Vojtekom, tak mi
pripomenie moje vtedajšie zajačie
úmysly,“ usmeje sa. „Najťažšia
bola pre mňa filozofia, ale vďaka
Bohu som školu spravil, bolo to
v roku 2015. Diplomovú prácu som
písal na tému komplexnej prípravy učiteľov náboženskej výchovy
a katechétov. Spolupracoval som
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s kňazom Jožkom Šelingom, ktorý
ma aj učil, ale už sme sa poznali.
Na promócii boli aj otcovia biskupi
Tomáš Galis a Viliam Judák, prišli
tam aj moji synovia, kolegovia
z práce, priatelia a rehoľníci...“
vracia sa k radostnej udalosti.

TÚŽBA PO DIAKONÁTE
„Päť rokov som sa snažil, vypisoval
som, prihlásil som sa, lebo som sa
chcel stať diakonom. Občas som
išiel, ľudovo povedané, pootravovať nášho otca biskupa Tomáša.
Chcel som sa prihlásiť na akolytát, ale bol som vtedy práve vo
Francúzsku. Volal som do Žiliny
a ešte sa to dalo vybaviť, tak som
začal chodiť na akolytát. To bolo
na jeseň 2018, skončili sme na jar
2019. Prešiel nejaký čas a Štefan
Židek, kancelár Biskupského úradu
v Žiline, mi volal, že nemám lektorát. Povedali mi, že ak chcem byť
diakonom, musím ho mať. Túžil
som sa stať diakonom a nakoniec
som prijal aj lektorát,“ spomína
40

ŤAŽKO JE NIEČO
ROBIŤ, A NEVERIŤ
TOMU.“
na cestu k diakonátu. „Minulý
rok v decembri som išiel na dva
týždne do Nitry do seminára, pri
tých chlapcoch som trošku omladol,“ zažartuje. „Uvedomil som si
tam niektoré veci. Po návrate som
absolvoval duchovné cvičenia u jezuitov v Piešťanoch a 21. decembra
2019 som prijal kandidatúru na
diakonát. Na Obrátenie sv. Pavla,
25. januára 2020, som prijal diakonát v žilinskej katedrále. Je zaujímavé, že Pavol ma stále sprevádza,
lebo aj môj dobrý priateľ sa volal
Pavol (Šadlák – pozn. red.), môj birmovný otec, mamin brat Pavol bol
mojím životným vzorom, takže aj
birmovné meno mám Pavol.“ Jožko pridáva aj vyznanie. „Pre mňa
je to teraz niečo neskutočné, lebo
roky som nejako neveril, nechodil
som do kostola, žil som v nepo-
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žehnanom manželstve, urobil som
aj hlúposti a zrazu vďaka Bohu môžem stáť pri oltári.“

PRVÉ SKÚSENOSTI
„Keď som spomínal, že Palo
Šadlák ma priviedol k viere, tak
musím tiež povedať, že Leopold
(známy žilinský kapucín, obľúbený spovedník mnohých – pozn.
red.) ma priťahoval zasa k oltáru.
V tejto dobe, keď sú bohoslužby
neverejné, vďaka Bohu tým, že
som diakonom, môžem byť každý
deň na súkromnej svätej omši
s pánom farárom Vladom Kutišom alebo s kaplánom Marekom
Zawojskim v Žiline na Hájiku.
Ďakujem im obom za prijatie aj
trpezlivosť. Ako diakon som už aj
pochovával, pokrstil som niekoľko
detí, mal som kázne i adorácie.
Okrem Hájika som bol aj v Lietave, u saleziánov, aj u kapucínov.
Neviem, ako to nazvať, cítim takú
bázeň. Iné je čítať čítanie, prosby
a iné je pre mňa čítať evanjelium,
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iné je pre mňa skrátka všetko.
Chytiť do rúk kalich, pripraviť
všetko potrebné kňazovi...“ To
všetko považuje Jožko za niečo
veľmi silné. „V tejto dobe koronakrízy mi veľmi chýba, že nemôžem rozdávať sväté prijímanie.
Keď bola prvýkrát svätá omša bez
ľudí, tak sa mi aj slzy tlačili do
očí,“ prezrádza. Ako mnohí, aj oni
na Hájiku robia priame prenosy prostredníctvom internetu.
„Dokonca mi volali aj kamaráti
z vojenčiny, že sa na to pozerajú
v Uherskom Brode, ale aj známi
v Novej Bani, v Žaškove...“

DIAKONSKÉ POCITY
„Akoby som doteraz cítil vkladanie rúk otca biskupa. Neviem to
presne definovať, ale mám pocit,
akoby som mal ešte bližšie k Bohu.
Tak, ako by som chcel byť bližšie k nemu, tak by som chcel byť
bližšie aj k ľuďom. Byť ochotnejší,
láskavejší, tolerantný, lepší. Bol by
som veľmi rád, keby sme sa raz
všetci stretli v Božom kráľovstve.
Aj tí, ktorí nechodia do kostola, neveria, aby sme boli všetci
spasení. To je moja túžba.“ Jožko
nám ponúka aj spomienku na
uvažovanie v chlapčenskom veku:
„V detstve som v sobotu roznášal
poštu, väčšinou noviny po Hôrkach. Rozmýšľal som, čo budem
robiť, keď budem na dôchodku. Či
budem poštárom, reku – roznášal
by som ľuďom listy a tlač... Nakoniec môžem byť poštárom Božím,
alebo ako to nazvať. Je možno
nepodstatné, ako to človek nazve,
podstatné je, ako to robí. To je vo
všetkom. Dôležitá je viera – v duchovnom aj pracovnom živote.
Ťažko je niečo robiť, a neveriť
tomu. Aj spomínaný páter Leopold
hovorí, že veľakrát sa nám niečo
nepodarí, ale cieľ máme. Ideme za
ním, chceme ho dosiahnuť. Sme
len ľudia – zraniteľní aj zranení,
a neviem akí, ale vždy by sme mali
mať cieľ. Vo viere, v živote, v práci,
vo všetkom. Túžim byť nástrojom
v Božích rukách.“

ODDYCHUJE
V ŠÍPKOVEJ
Autá boli Jožkovou veľkou vášňou,
ale jeho priority sa zmenili. „Venoval som sa im takmer päťdesiat
rokov, ale už ma to tak nenapĺňa.
Zaujímavé je, že ma teraz zaujíma
napríklad história, ktorá ma nikdy
predtým nezaujímala. Mojimi
záľubami sú aj turistika a fotografovanie. „Teraz už chodím do
prírody menej, v minulosti som
bol často počas víkendu na horách,
peši alebo na bicykli. Keď som
býval na liečení v Tatrách, pochodil
som tam všetky chodníky. Najviac
sa mi páči Kvetnica pod Poľským
hrebeňom a z neznačkovaných
trás – Jeruzalem, tak to volajú, je
to niekde pod Belianskymi Tatrami, také rozkvitnuté horské lúky,“
nadchýňa sa prírodou. „Kedysi
som chodieval na rôzne vrchy
a po víkende sa ma chlapi v robote
pýtali, na ktorom som bol. Raz mi

povedali, nech idem do Šípkovej,
že tam je najkrajšie. Otvoril som si
mapu a reku, veď tam nie je žiadny
kopec, čo by som tam robil. Nikdy
predtým som tam nebol. Až pred 16
rokmi mi kamarát povedal, že tam
má drevenicu a predáva ju. Tak
som ju kúpil a jazdím do Šípkovej –
je tam naozaj veľmi pekne. Znova
sa vraciam do mladosti – aj na
bicykli sa mi darí jazdiť, aj poprechádzať sa, takže už nielen autá...“

SKĹBENIE STARÉHO
S NOVÝM
„Práca v hlavnom zamestnaní v AT Žilina už pre mňa nie je
úplne prioritou. Je tam už nový
riaditeľ, ktorému robím asistenta.
Na diecéznej úrovni sa venujem
aj ekonomickým záležitostiam,
pretože som členom ekonomickej
rady na biskupskom úrade. Ako
diakon pôsobím v Žiline na Hájiku.“
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AKO UZDRAVIŤ
CHORÝ SVET?
Po obmedzeniach, aké si mnohé generácie nepamätajú, nastáva úľava
a postupne sa budeme vracať do normálu. Aj tak nás čakajú ešte náročné časy,
pretože priškrtená ekonomika potrebuje čas, aby sa zotavila. A bude treba múdre
rozhodnutia, kam nasmerovať obmedzené zdroje.
TEXT DUŠAN VÁCLAV, FOTO PEXELS

Svätý Otec František v príhovore
počas mimoriadneho Urbi et orbi
27. marca povedal pamätnú vetu:
„Napredovali sme bezohľadne
a mysleli sme si, že navždy zostaneme zdraví v chorom svete.“
O pár dní nato pripomenul jedno
španielske porekadlo: „Boh odpúšťa vždy; my ľudia odpúšťame
niekedy áno, niekedy nie; Zem
neodpúšťa nikdy“.

ZMENA „ZHORA“ ČI
„ZDOLA“
Mali sme čas zastaviť sa
a prichádza čas, aby sme pripravili odpovede na otázku, ako chorý
svet uzdraviť. Musíme hľadať
rovnováhu medzi dvoma princípmi – nariadeniami „zhora“ alebo
zmenou „zdola“. Pozor si treba dať
42

na riešenia, ktoré sú ľúbivé a mediálne ľahko prezentovateľné ako
ekologické úsilie, pri ktorých ale
nie je jasné, koľko nás budú stáť
a aké efekty prinesú. Je pohodlné
prihlásiť sa k nejakému environmentálnemu hnutiu, tlačiť na
prijímanie regulácií a kvót, zúčastniť sa demonštrácie, ale ak to zostane len v deklaratívnej rovine, je
to málo. Podobne pripomína Svätý
Otec František: „...potrebujeme
ekologickú konverziu, ktorá by sa
prejavila v konkrétnych skutkoch.“
Kanadský psychológ a profesor na
University of Toronto Jordan Peterson sa prihovára za individualistický princíp – začať od seba, robiť
malé veci vo svojom okolí, pokúsiť
sa vtiahnuť do prospešných aktivít
ľudí vo svojej komunite, budovať
svoju kariéru, vďaka čomu príde
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možnosť prevziať čoraz väčšiu
a väčšiu zodpovednosť a nahradiť
nemúdre rozhodnutia rozhodnutiami rozumnými a kompetentnými. Peterson vystríha pred tými,
ktorí chcú meniť svet, zatiaľ čo nemajú poriadok vo vlastnom dome.

ZABUDNÚŤ NA
NEPERSPEKTÍVNE
NÁVYKY
Súčasná situácia plná nezvyčajných obmedzení nám môže
pomôcť, aby sme zmenili niektoré
nezdravé návyky súvisiace s konzumným spôsobom života. Zrazu
zisťujeme, že nemusíme lietať
niekoľkokrát do roka do vzdialených kútov našej planéty, aby
sme si oddýchli. Takmer rovnako
môžeme zrelaxovať na čistinke
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uprostred neďalekého lesa. Zisťujeme, že si dokážeme odvyknúť od
neobmedzene bohatého jedálnička
plného exotických ingrediencií.
Pritom na Slovensku produkujú
farmári mnohokrát kvalitnejšie,
nášmu tráveniu prirodzenejšie
a v súvislosti s jednoduchšou distribúciou aj nepochybne čerstvejšie
potraviny. Dá sa spomenúť ešte
mnoho, ale pointou je, že máme
veľký priestor na uskromnenie sa
a prehodnotenie našich spotrebiteľských rozhodnutí, čo môže byť
prospešné pre celú planétu.

DO ČOHO TERAZ
INVESTOVAŤ
Čaká nás ekonomická recesia, o to
viac treba dobre zvažovať, kam
nasmerovať obmedzené zdroje.
Zostáva pravdou, že pre budúcnosť
krajiny a jej konkurencieschopnosť
sú kľúčové investície do vzdelávania a vedy. Európa chce byť lídrom
v boji proti klimatickým zmenám
(krajiny EÚ schválili cieľ, ktorým
je dosiahnuť, aby bola EÚ do roku
2050 v súlade s Parížskou dohodou
klimaticky neutrálna). Preto sú na
mieste obzvlášť investície do vývoja
lacnejších foriem zelenej energie, ktoré prirodzene budú potom
chcieť využívať aj krajiny, ktoré
v záujme zachovania ekonomického rastu nie sú v súčasnosti ochotné vzdať sa činností, ktoré životnému prostrediu škodia. Darmo bude
Európa „zelená“, keď zvyšok sveta
bude prírode naďalej škodiť. S tým
súvisí i nutnosť pomáhať chudobným krajinám vymaniť sa z kolotoča biedy. Od ľudí, ktorí nemajú
čo jesť, totiž nemôžeme očakávať,
že budú vyvíjať úsilie pre nejaké
témy životného prostredia. Autor
článku je optimistom v očakávaní
nových technológií a vedeckých
vynálezov, ktoré napomôžu zvrátiť
niektoré dôsledky environmentálnych hrozieb. Ukázalo sa to i pri
súčasnej koronakríze, v ktorej malé
Slovensko so svojou podvyživenou
vedou dokázalo priniesť zásadné
príspevky do boja s koronavírusom:

spomeňme vlastné testy, príspevky slovenských vedcov k hľadaniu
vakcíny, nehovoriac o podniku Chirana Stará Turá, ktorá je významným svetovým hráčom v produkcii
umelých pľúcnych ventilácií, ktoré
vyvinuli tu na Slovensku.

KOHO POLITICI
POČÚVAJÚ
Všetkým nám je jasné, že rozhoduje politika. Konečné rozhodnutie
o stratégiách či rozpočtoch je na
pleciach tých, ktorým voliči dali
dôveru. Pritom je však zásadné,
koho politici počúvajú a aké štúdie
tvoria podklady pre ich rozhodnutia. Dnešná situácia napomohla
zvýšeniu kreditu slov vedcov. Vedľa
nich stoja ekonómovia, pretože
všetko niečo stojí. Prosperujúca

ekonomika totiž generuje financie,
z ktorých je financované aj zdravotníctvo a ekonomickou recesiou
priškrtený rozpočet zdravotníctva môže spôsobiť iné závažné
problémy, čo takisto môže viesť
k stratám na životoch. Rozhodnutia o uvoľňovaní karanténnych
opatrení preto potrebujú zohľadňovať protiepidemiologické, ale aj
ekonomické argumenty. Zadaním
pre vedenie krajiny je nájsť rovnováhu, čo zjavne nie je ľahká úloha.
Preto vypočujme slová sv. Pavla:
„Predovšetkým žiadam, aby sa
konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých
ľudí, za kráľov i za všetkých, čo
sú na vyšších miestach, aby sme
mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote“ (1Tim, 2,1n).
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Ninivská planina
vstáva z popola
Územie Ninivskej planiny v Iraku, ktoré sa v lete 2014 stalo miestom invázie
a epicentrom bojov Islamského štátu (ISIS), sa doteraz spamätáva z rozsiahleho
spustošenia. Dnes – po niekoľkých rokoch odhodlania a vytrvalej práce –
sa vďaka celostnému programu pomoci začína na Ninivskú planinu vracať
skutočná nádej a život.
TEXT A FOTO PÁPEŽSKÁ NADÁCIA ACN

Kedysi centrum kresťanov bolo
vyplienené. Bojovníci Islamského štátu vypálili alebo znesvätili kostoly a kaplnky. Sochám
poodrážali hlavy, zničili vitráže
v oknách. Nápisy, ktoré po sebe
zanechali, v arabčine a nemčine
hlásali: „Otroci kríža, všetkých vás
zabijeme! Toto je krajina islamu,
nie je tu pre vás miesto!“

AK TU ĽUDIA MAJÚ
ZOSTAŤ, SÚ POTREBNÉ
VZDELANIE A DIALÓG
„Zdá sa, že Irak sa vracia k istému stupňu normálnosti,“ hovorí
44

otec Jens Petzold, 58-ročný rodák
z Berlína, ktorý už ôsmy rok vedie
chaldejský katolícky kláštor Deir
Maryam El-Adhra (Kláštor Panny
Márie) v meste Sulaymaniyah
v kurdskej oblasti Iraku. „Treba
však ešte veľa urobiť pre to, aby sa
kresťania mohli vrátiť do svojich
domovov na Ninivskej planine.
Potrvá istý čas, kým bude v zničených dedinách nanovo postavený
aj ten posledný dom,“ vysvetľuje.
No ani potom nebude celkom
isté, či ľudia, ktorým sa v auguste
2014 na poslednú chvíľu podarilo
utiecť pred milíciami ISIS, budú
skutočne ochotní zostať v tomto
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nestabilnom regióne. Počas spomínanej invázie našlo v Kláštore
Panny Márie útočisko 250 ľudí
– štvrtina z nich potom emigrovala. Niektorí z tých, čo zostali, sa
usídlili v Ankawe, kresťanskom
predmestí mesta Erbil. Zvyšní
sa vrátili do svojich dedín. Otec
Petzold zdôrazňuje, že títo kresťania stratili vieru v budúcnosť
aj dôveru v autority a sklamali
ich mnohí moslimskí priatelia,
pretože na začiatku vítali milície
ISIS s otvorenou náručou. Dnes
navyše musia čeliť veľmi neistej
ekonomickej situácii a korupcii,
ktorá je podľa otca Petzolda všade-
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prítomná. „Mladí ľudia nechcú byť
zavretí v klietke, z ktorej sa nemôžu pohnúť. Nemalo by teda zmysel
budovať výhradne kresťanský
región, akési geto uprostred
moslimských oblastí. Jediným
riešením je dialóg a zmierenie.“
A dodáva, že netreba zabudnúť
ani na mnohých moslimov, ktorí
rovnako trpeli kvôli ISIS. Z Mosulu
podľa jeho slov utiekla polovica
moslimov.

NÁVRAT K PÔVODNEJ
MISII
V súčasnosti už tento región
nepotrebuje najakútnejšiu pomoc
v núdzi, a preto sa otec Petzold
spolu s kláštornou komunitou
plánuje vrátiť k pôvodnej misii:
podpore kresťansko-islamského
dialógu v duchovnej aj intelektuálnej rovine. „Netvrdíme, že
budeme schopní zmeniť realitu
Blízkeho východu, ale urobíme
prvé kroky v tých oblastiach,
v ktorých je to pre nás dostupné.
Zameriavame sa na mladých dospelých, ktorí potrebujú vzdelanie.

Chceme rozšíriť ich obzory,“ objasňuje kňaz. On i jeho spolubratia si
uvedomili, že medzi jednotlivými
etnickými skupinami existuje
pomerne veľa jazykových bariér.
Preto sa rozhodli založiť jazykovú
školu. Otec Petzold verí, že aj ona
prispeje k tomu, aby sa mladí
ľudia rozhodli zostať vo svojej
domovine. Jazykových kurzov,
ktoré ponúka kláštor, sa minulý
rok zúčastnilo viac ako 600 ľudí
a 150 z nich sa rozhodlo pokračovať v špecializovanom vzdelávaní. Kláštor organizuje aj kurzy
psychológie a filozofie. „Vzdelanie
umožňuje kresťanom dostať sa
zo začarovaného kruhu, ktorý
vytvorili paralelne existujúce
spoločnosti, a vybudovať spoločnosť založenú na univerzálnych
občianskych právach, nie na
náboženskej príslušnosti,“ dodáva
otec Petzold.

BATNAYA AKO SYMBOL
NÁDEJE
Mesto Batnaya v severnom Iraku,
vzdialené asi 24 km od Mosulu, sa

stalo dôležitým symbolom nádeje
pri obnove života na Ninivskej
planine. Pred príchodom ISIS
v ňom bývalo približne 950 rodín –
išlo o chaldejských katolíkov, ktorí
tu žili pokojným životom. Práve
cez územie tohto mesta však po
rozpútaní občianskej vojny viedla
frontová línia a bolo takmer
totálne zničené. Podľa výskumu
pápežskej nadácie ACN – Pomoc
trpiacej Cirkvi po jeho oslobodení
zostalo nedotknutých len 10 z 977
domov. Viac ako dve tretiny domov boli kompletne zničené – vypálené, vyrabované či zasiahnuté
výbuchmi nespočetného množstva
bômb znepriatelených armád.
V takomto prostredí sa v roku 2017
stretli niektoré z vysídlených rodín a absolvovali slávnostnú svätú
omšu. Batnaya pôsobila ako mesto duchov. Jedným z tých, ktorí
zúfalo túžili po návrate domov,
bol Faris Hanna Naamo. „Bol to
predsa môj dom,“ vysvetľuje svoje
pohnútky. Presvedčil manželku
Hanu a spolu s tromi deťmi sa
v júni 2019 vrátili do mesta. „Nebol
tu elektrický prúd, tečúca voda,
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žiadni susedia... Aj niečo také
prosté ako nakupovanie bolo riskantné, pretože ste museli prejsť
päť kilometrov cez kontrolné
stanovištia do najbližšieho mesta
Telskuf,“ hovorí Faris. „Bol Faris
tvrdohlavý alebo vytrvalý?“ kladie
nahlas otázku otec Aram Rameel
Hanna, farár z mesta Batnaya,
ktorý bol od začiatku Farisovej
rodine oporou. Manželský pár mu
je veľmi vďačný – v tom ťažkom
čase ich navštevoval každý deň.
„Neviem, čo by sme si bez neho
počali. Pomohol nám prekonať
časy, keď nebolo pre nás ľahké
uveriť, že sa niečo zlepší. Spomínam si, že moja najmladšia dcéra
Nour nemala priateľov, s ktorými
by sa mohla hrať, iba svoju staršiu
sestru. Vzala si teda bicykel a celý
deň jazdila po prázdnych uliciach.
Cítil som veľkú ľútosť. Keď k nám
prišiel otec Aram, bolo to ako
darček, vždy nás povzbudil. Pôsobil na nás ako závan čerstvého
vzduchu a posilňoval našu vieru.
Vďaka nemu sme boli schopní
stáť pevne.“ Otec Aram namieta:
„Prišiel som iba na šálku čaju...“
Je pritom verejným tajomstvom,
že tento kňaz, ktorý vyštudoval na
Harvarde a v neďalekom meste
Alqosh prevádzkoval centrum poskytujúce pomoc ľuďom s traumami, resp. posttraumatickou stresovou poruchou, získal v tom čase
štipendium na ukončenie svojho
štúdia v zahraničí. Jeho biskup
ho však požiadal, aby sa postaral
o mesto Batnaya – a on zostal.

priebojnosťou: „Diver mi povedal,
že cítil, že už nadišiel čas... No
i tak nechápem, ako mohol vedieť,
že podobne to vidia aj iné rodiny.
Keby mal zákazníkov len z dvoch
rodín, neprežil by, hoci sa po otvorení obchodu, samozrejme, cítili
bezpečnejšie. Medzičasom však
prišlo späť 75 rodín! Myslím si, že
to bola jednoznačne práca Prozreteľnosti, inak by to nefungovalo tak
dobre.“ A pokračuje: „Stretol som
dokonca muža, ktorý sa vrátil z Nemecka a čakal na svoju manželku.“
Má na mysli Bashera Kiryakosa
Hannu, ktorý satak, ako jeho manželka, v Európe necítil doma, takže
sa vrátil hneď, ako to bolo možné. „Nie je to ľahké,“ zdôrazňuje

NÁVRATY DOMOV
Po rodine Farisa a Hany nabrala
odvahu prísť späť ďalšia rodina
– 25. septembra 2019 sa vrátili
Ghaliy Nouh Oraha, jeho manželka Sandra a ich päť detí. Takže tu
už žili dve rodiny. Potom sa Diver
Salem rozhodol, že je čas otvoriť
obchod. Nazval ho „trh pre navrátilcov“. Otec Andrzej Halemba, projektový manažér ACN pre Blízky
východ, bol pri poslednej návšteve
Iraku ohromený obchodníkovou
46
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Halemba. „Nesmieme zabúdať na
zverstvá v Iraku. Nebezpečenstvo
bolo skutočné a oni boli na smrť
vyľakaní. Teraz mesto Batnaya pomaly povstáva. V súčasnosti v ňom
žije viac ako 300 kresťanov a som si
istý, že ak ich podporíme, príde ich
ešte viac.“
Fari a Hana, Ghaliy a Sandra,
Basher Kiryakos alebo Diver Salem
mali priebojnosť aj odvahu vrátiť
sa a ukázať, že nielen viera, ale
i láska ku krajine predkov sú silnejšie ako strach z hrozieb. Zaiste
aj vďaka kampani s názvom Späť
ku koreňom, iniciovanej nadáciou
ACN, sa už 46 % kresťanov rozhodlo vrátiť na miesta, ktoré kedysi
volali svojím domovom.

RELAX

RECEPTY
Z DOMÁCEJ KUCHYNE
TEXT A FOTO LUCIA ŠMIDOVIČOVÁ

KVÁSKOVÉ BAGETY
Kúzlo kváskového pečenia v tomto
čase naberá na obrátkach. Je veľmi
fajn mať doma „kvasnice“, ktoré sa
neminú a nie je potrebné na ne čakať,
kedy budú dostupné v obchode.
Suroviny na rozkvas: 1 PL kvásku, 300 g múky
pšeničnej (hladkej špaldovej), 300 g vody.
Suroviny na cesto: celý rozkvas, 385 g vody,
630 – 640 g hladkej múky (hladkej špaldovej),
17 g soli.
Poznámka: Ak disponujete tuhým kvasom Lievito Madre, tak namiesto rozkvasu dajte 190 –
200 g čerstvo nakvaseného Lievita.
Postup: Večer si spravíme rozkvas, pri Lievite
nám postačí približne 5 hodín na prekvasenie. Ráno, alebo už ako si kto zorganizuje
čas, zmiešame dané suroviny na cesto spolu
s rozkvasom. Cesto necháme asi 3 hodiny
pri izbovej teplote kvasiť, môžeme raz za 30
minút preložiť. Potom sformujeme bochníčky,
ktoré necháme 10 – 15 minút odpočívať a my
si môžeme odpočinúť spolu s nimi, ak nám to
dovolia školopovinné deti a ich terajšie online,
prípadne iné, povinnosti...
Následne bochníčky sformujeme do tvaru
bagiet a necháme finálne kvasiť asi hodinku,
v závislosti od teploty doma. Kváskové cesto nikdy neurýchľujeme tým, že ho dáme za
okienko, kde nám svieti slnko alebo na radiátor. Narobíte si viac škody ako osohu... Kváskové cesto chce skrátka svoj čas. Bagety musia
evidentne zväčšiť svoj objem. Narežeme ich
a pečieme so záparou v dobre vyhriatej rúre na
spodnej mriežke pri 250 °C asi 20 minút. Po 10
minútach plech so záparou vyberáme a dopekáme. Riadime sa zvyklosťami svojej rúry. Nuž
a s takou čerstvou májovou bryndzou a pažítkou... Asi radšej rovno spravte cesto z dvojdávky...
DOBRÚ CHUŤ!
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ZÁHRADA V MÁJI
TEXT A FOTO DALIBOR HIRNER, ZÁHRADNÍCTVO GARTEN – HIRNER, LIETAVSKÁ LÚČKA

V tomto kvitnúcom mesiaci
máme práce neúrekom.
Trávnik si už vyžaduje
pravidelné kosenie, jahody,
ríbezle či egreše treba
dobre ošetriť, aby sme si
zabezpečili sladkú úrodu
a vysádzame tiež priesady
hlúbovej zeleniny.
V máji pravidelne kosíme trávnik a zvykáme ho na jednu výšku. Pri nepravidelnom kosení sa
môže stať, že nám ostanú len žlté
kostrnky a trávnik si spálime.
Dôležité je zbavovať sa nežiaducich
burín herbicídmi alebo ručným
vypichovaním. Tento mesiac je
vhodný aj na zakladanie nových
trávnikov vysievaním alebo pokladaním hotových mačín. Vtedy

je dôležité, aby pokladané mačiny
boli intenzívne zalievané minimálne 10 až 14 dní, inak sa trávnik
vysuší.

KVITNÚCE KRY
U skoro kvitnúcich krov – zlatovka, dulovec, upravujeme ich vetvy
a tvar. Koncom mája nám odkvitajú aj rododendrony a azalky, na
ktorých odstraňujeme odkvitnuté kvety. Tým sa uvoľní miesto
pre nové výhony. Nesmieme ich
zabudnúť prihnojiť, aby si urobili
dostatok kvetných pukov na ďalší
rok. Keď sa objavia na rododendronoch ohryzené listy, je to znamenie, že máme v záhrade nosánika
ryhovaného, ktorý je nebezpečný aj
tým, že jeho larvy požierajú aj korene. Môžu napadnúť aj iné kríky
PLANTY
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a stromy, ale aj jahody. Nosánik
sa dá zlikvidovať dvoma spôsobmi. Prvý je chemickým postrekom
a zálievkou (NeemAzal). Postrekom
zničíme dospelé jedince a zálievkou larvy. Druhý spôsob je aplikácia ušľachtilých hlistíc (larvanem), ktoré aplikujeme zálievkou
do pôdy. Hlistice napadnú larvy
nosánika a keď už nemajú čo žrať,
tak vyhynú. Na jarných cibuľovinách odstraňujeme odkvitnuté
kvety, lebo budú svoju silu dávať do
semena a cibuľky nebudú kvetuschopné.

JAHODY A HLÚBOVÁ
ZELENINA
V zeleninovej záhrade sa venujeme
jahodám. Odstránime všetky staré
a poškodené listy. V prípade, že

RELAX

boli napadnuté bielym a fialovým
dierovaním, treba použiť fungicídy.
Dbáme na prihnojenie a zálievku.
Konečne môžeme na pole vysádzať
hlúbovú zeleninu, rajčiny, papriky,
poľné uhorky a rôzne druhy tekvíc.
Keď nemáme pod uhorky a tekvice dostatok kompostu, môžeme
použiť pokosenú trávu. Necháme
ju zavädnúť, nastelieme ju do jám,
udupeme a zalejeme vodou. Potom
na to dáme 15 – 20 centimetrov
zeminy. Tráva pri rozklade vytvára teplo a zároveň dáva uhorkám
a tekviciam dostatok živín.

RAJČINY

AKO NA ŠKODCOV?
V ovocnej záhrade bojujeme
s voškami, mravcami a slimákmi. Vošky škodia hlavne mladým
stromčekom, ríbezliam a egrešom. Nikdy nedávame lepidlo
proti mravcom priamo na kmeň,
ale obalíme ho približne 20 centimetrov širokým pásom z mikroténu a zviažeme gumičkou. Potom
na mikrotén aplikujeme lepidlo.

VRÚBEĽ JABLONE

Zabránime tým poškodeniu kôry
stromčekov. Keď nájdeme v záhrade mravenisko a nič tam nemáme
nasadené, najúčinnejšie je ich
zaliať vriacou vodou. Na slimáky dobre zaberajú pasce s pivom.
Pri suchom počasí nezabúdajme
na zálievku všetkých stromčekov
a krov, aby nedochádzalo k opadávaniu kvetov a plodov. Po odkvitnutí hrušiek urobme druhý postrek
proti chrastavitosti jadrovín, a tým
zabránime aj hrdzi hruškovej.

VITAMÍNOVÁ ODMENA
V tomto mesiaci už začíname vidieť prvé úspechy našej práce, lebo
už môžeme zberať prvé reďkovky,
skorý šalát, listový špenát, jarnú
cibuľku a listy rôznych byliniek,
ktoré nám spestria náš jedálny
lístok a dodajú čerstvé a zdravé
vitamíny.
ŽELÁM VÁM VŠETKÝM BOHATÚ ÚRODU
A PÔŽITOK Z KRÁSNEJ ZÁHRADY.
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KAM NA VÝLET V ŽILINSKEJ DIECÉZE?
ZARÚBANÁ KÝČERA
TEXT A FOTO RASTISLAV ŠMIDOVIČ

Mimo hlavného hrebeňa Javorníkov, nad obcami
Veľké Rovné a Dlhé Pole, sa nachádza veľmi
zaujímavá rozhľadňa. Stojí na kopci s nevšedným
názvom – Zarúbaná Kýčera v nadmorskej výške
884 metrov. Postavená bola v roku 2014 a má
výšku približne 15 metrov.
K rozhľadni sa najjednoduchšie dostaneme z obce Veľké
Rovné, kde v miestnej časti Ivor aj pomocou navigačných
značiek odbočíme smerom k miestnej časti Dolinky.

KRAJ PRESLÁVILI DROTÁRI
Auto môžeme nechať pred začiatkom strmej asfaltovej cesty,
v miestach, kde sa začínajú aj informačné tabule. Popri ceste
a chodníku je postavených šesť informačných panelov, na
ktorých sa oboznámime s históriou Veľkého Rovného, dobovou architektúrou, geológiou, geomorfológiou, rastlinami
a miestnymi živočíchmi. Návštevníkom tak pomôžu pochopiť život a históriu v tomto rázovitom kraji, ktorý sa preslávil
najmä drotárstvom. Od roku 2019 sa drotárstvo môže popýšiť
ďalším svetovým unikátom. Je zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva
UNESCO.

OD KAPLNKY K ROZHĽADNI
Na našej ceste po hrebeni sa nachádza aj Kaplnka Panny Márie ustavičnej pomoci z 19. storočia. Na tomto veľmi peknom
a upravenom mieste sa konajú raz do roka bohoslužby, a to
vždy na druhú májovú nedeľu. Čaká nás ešte strmší výstup
po širokej lesnej ceste, aby sme sa dostali až na samotný
vrchol s rozhľadňou. Veža má tri podlažia, na ktoré sa vystupuje po rebríkoch. Konštrukcia je celodrevená, postavená
z guľatiny a stojí na betónových základoch, na ktoré je kotvená pomocou oceľových pätiek. Z vrcholu je vidieť na obe časti
Malej Fatry, Súľovské skaly, či napríklad na nezameniteľnú
Lysú horu. Na oddych poslúžia drevené prístrešky, ktoré sú
postavené popri ceste. Nechýba ani ohnisko, kde si môžeme
v kruhu priateľov či rodiny opekať. Z rozhľadne sa dá prejsť
po hrebeni viditeľným chodníkom až do obce Dlhé Pole.
Trasa je vhodná aj ako krátka prechádzka s deťmi. Aj napriek tomu, že sa ide do kopca, určite ju bez problémov všetci
zvládnu a milovníci ďalekých výhľadov si prídu na svoje.
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INZERCIA

Inštitút Communio, n. o., vydavateľa nášho časopisu,
môžete podporiť aj nákupom prostredníctvom Dobromatu.
Každý nákup cez internet môžete začať na
www.dobromat.sk a nebude vás to stáť ani cent navyše.
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Číslo transparentného účtu na obnovu
Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline:

SK76 0900 0000 0051 6809 6264

