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·tyridsaÈ dní úplného hladovania, aby
sme sa ocitli na hranici Ïivota a smrti. Aby
sme si uvedomili, Ïe nejde o niã iné ako
o Ïivot. A aby sme na konci pôstu v úplnej
slabosti pochopili, Ïe umierame. Îe smrÈ
je neodvratná. Aby sme v kritickom
momente, na prahu smrti, ktor˘ sa volá
Zelen˘ ·tvrtok, mohli pochopiÈ v˘znam
slov: „Vezmite a jedzte. Toto je moje
telo. Vezmite a pite. Toto je moja krv.“
Aby nám skutoãne do‰lo, o ão ide, keì na
Veºk˘ Piatok uvidíme na operaãnom stole,
ktor˘ sa volá kríÏ, brutálne umuãeného
muÏa, ktor˘ nám v nepochopiteºnom akte
boÏskej transfúzie dáva svoju krv. Do
poslednej kvapky. V tom je zmysel pôstu.
Duchovne na smrÈ vyhladnúÈ. Aby sme
pochopili, Ïe on zomiera, aby sme my Ïili.
A neuspokojme sa so Ïiadnym mal˘m
predsavzatím. Neuspokojme sa s niãím
men‰ím, ako je predsavzatie úplne zmeniÈ
svoj Ïivot. Oproti tomu sa i snaha ‰tyridsaÈ
dní niã nejesÈ stáva niãím. ZmeniÈ svoj
Ïivot. Z celej sily prosiÈ Pána, aby sme sa
uvideli v novom svetle. Aby zmenil na‰e
zm˘‰ºanie. DemontovaÈ svoje srdce, aby
z neho na Veºkú noc povstalo z BoÏej

BOHU

milosti nové. A za túto osobnú zmenu,
a potrebujeme ju bez v˘nimky v‰etci,
obetujme nejaké kaÏdodenné zrieknutie
sa toho, ãím si nás kupuje svet.

Peter Brenkus, kaplan
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LÁSKA BOLÍ
- SviatosÈ pomazania chor˘ch v Ïivote kresÈana
Preão je na svete bolesÈ? Preão existujú
choroby? A preão v zrelosti Ïivota musíme
prejsÈ bránou smrti? Preão…?
Nebesk˘ Otec nám nepodáva na tieto
a podobné, tak podstatné otázky Ïivota
dostatoãne vyãerpávajúcu odpoveì. Urobil
v‰ak viac: Zostúpil z neba a v osobe JeÏi‰a
Krista si obliekol ºudskú prirodzenosÈ.
Tvrdo si odskákal realitu pozemského
Ïivota a nakoniec v mukách za nás umrel.
ªudská bolesÈ tak dostáva zmysel,
v podobnosti a spojení s vykupiteºsk˘m
utrpením Krista.
JeÏi‰ v‰ak, keìÏe pozná trpkú chuÈ
bolesti, súcití s kaÏd˘m trpiacim z nás.
Ponúka nám posilu, ktorá preteká najmä
skrze sviatosti. Nemocnému ãloveku je
urãená sviatosÈ pomazania chor˘ch.
Boh v nej rozmnoÏuje milosÈ, aby pacient
dokázal zná‰aÈ príkorie, aby sa mu uºavilo
na du‰i i na tele. Stáva sa, Ïe úãinkom
tejto sviatosti chor˘ celkom vyzdravie.
Sväté pomazanie je opradené nelichotiv˘m ch˘rom, Ïe je to vraj pomazanie
posledné a pacient po Àom uÏ iste zomrie.
Nie je to tak. Túto sviatosÈ moÏno prijaÈ
viackrát za Ïivot, vÏdy keì sme váÏne
chorí. Dôchodcom nad 60 rokov sa odporúãa prijaÈ pomazanie kaÏd˘ rok.
Pomazanie nemocn˘ch je sviatosÈou
Ïiv˘ch, to znamená, Ïe, podobne ako sväté
prijímanie, ju moÏno prijaÈ len v milosti
posväcujúcej, po spovedi. Problémom je,
ão s pacientami, ktorí sú v bezvedomí. Tu
je potrebné svedectvo príbuzn˘ch, ãi je
dotyãn˘ katolík a ãi by si Ïiadal spoveì
a pomazanie, keby bol pri vedomí. Ak áno,
kÀaz (udelí rozhre‰enie od hriechov podmieneãne) a potom chorého pomaÏe.
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Nieão iné je viatikum. Je to slávnostné
sväté prijímanie chorého, ktor˘ uÏ naozaj
zomiera. KÀaz s ním umierajúcemu sprostredkúva ‰peciálne pápeÏské úplné odpustky.
Svätá Matka Cirkev tak vystrojuje svoje deti
v‰etk˘m potrebn˘m na cestu do veãnosti.
Vo farskej kancelárii sa stretávame
s prípadom, keì príbuzní prídu hlásiÈ
pohreb a na otázku, ãi bol dotyãn˘ zaopatren˘ sviatosÈami, odpovedajú: „Nie. Viete,
jeho odchod nás tak zaskoãil…“ – Vás by
prekvapila smrÈ 87-roãného starãeka,
ktor˘ leÏí dva t˘Ïdne v nemocnici s rakovinou? – Deti ãasto zanedbávajú starostlivosÈ o duchovné dobro svojich zostarnut˘ch rodiãov.
Iste poznáme viacer˘ch ºudí zo svojho
okolia, ktorí Ïijú s filozofiou: E‰te som pri
sile, zatiaº nemusím robiÈ pokánie, e‰te sa
nemusím obrátiÈ k Bohu. To má ãas, keì
budem star˘ a chor˘. – Bratku, len ãi sa
toho rozhodnutia pre ºútosÈ doÏije‰. Infarkty a dopravné nehody sú typick˘mi príkladmi, kedy ãlovek odchádza náhle
a nepripraven˘. Stáva, sa Ïe pacient je
v nemocnici a na poslednú chvíºu sa rozhodne (alebo jeho príbuzní), Ïe poÏiada
o sviatosti, ale kÀaz nie je nablízku a dotyãn˘ umiera nezaopatren˘. Iróniou osudu sú
tie prípady, keì starecká senilnosÈ ãloveka,
ktor˘ odkladal obrátenie, dosiahne tak˘
stupeÀ, Ïe vyhlasuje, Ïe on hriech nemá.
Nech akokoºvek utekáme, smrti sa
nevyhneme. Utrpenie preÏité s Pánom
v‰ak ãloveka oãisÈuje a je obetou za druh˘ch. A zamyslime sa aj nad pravdou,
ktorú vyslovil ist˘ múdry ãlovek: KaÏdá
ozajstná láska bolí.
Marián Pavlík

Farník
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ISTVÁN KASZAP

V Maìarsku, neìaleko Balatonu, leÏí
starodávne korunovaãné mesto Székesfehérvár, známe ãinnosÈou filozofa a biskupa
svätého mena, Otakara Prohászku. Ku
kostolu - Prohászka templom - priÈahuje
ºudí hrob mladého, skromného 19- roãného jezuitu, s kríÏom a nápisom +1935
István Kaszap. Jeho krátkym Ïivotopisom
chcem povzbudiÈ ãitateºov k nasledovaniu
t˘chto ãností, ktoré ho urobili mil˘m pred
Bohom.
Rodiãia Istvána b˘vali v Székesfehérvári. Otec, ªudovít Kaszap, bol hlavn˘m po‰tov˘m kontrolórom v meste. Matka Rozália dala Ïivot piatim deÈom, z ktor˘ch bol
István prostredn˘. Rodinn˘ Ïivot bol
u nich hlboko kresÈansk˘. Otec bol priam
duchovn˘m vodcom v rodine a kaÏd˘ deÀ
si odbavovali spoloãné modlitby.
István Kaszap sa narodil 25. marca
1916, na sviatok Zvestovania Pána. Nebol
Ïiadnym zvlá‰tnym zjavom. Bol chlapcom
prchkej povahy, ãasto sa bíjaval. V dome
rád pomáhal rodiãom, usilovne sa uãil
a ‰portoval. Stal sa katolíckym skautom.
Ku kaÏdému bol láskav˘, úsluÏn˘, vypomáhal, kde mohol. Viedol si denník do
ktorého si zapisoval kaÏdodenné príhody,
sebazaprenia a predsavzatia. Po maturite
v‰etk˘ch prekvapil t˘m, Ïe vstúpil do
rehole k Jezuitom.
Po vstupe do rehole zaãalo jeho utrpenie a trvalo skoro 1,5 roka. Zaãalo sa to
akousi chorobou na hrdle, ão zo zaãiatku
pokladali za zápal mandlí. Zo zdæhavej choroby do‰lo k otrave krvi, ktorá vyvolávala
boºavé vredy a opuchliny po celom tele.
Trpel bez slova a riadne si vykonával svoje
povinnosti. Keì sa choroba zhor‰ila, pre-

viezli ho do nemocnice âerveného kríÏa
v Budíne. Tu mnoh˘ch povzbudil jeho príklad, lebo trpel bez ponosy, usmieval sa
a s kaÏd˘m vedel prehovoriÈ príjemné
slovo. Keì sa cítil lep‰ie, opäÈ sa vrátil do
klá‰tora, ale predstavení ho poslali k rodiãom, lebo podºa predpisu, chorého
nemohli prijaÈ do rehole. Matka i známi
rozprávali, Ïe ho vídavali s úsmevom na
tvári, i keì veºmi trpel. Preto nikto netu‰il, Ïe je blízko smrti. Podrobil sa novej
operácii, aby najr˘chlej‰ie vyzdravel. Vybrali mu mandle, ão je ináã ºahká operácia,
ale u Kaszapa mala zlé následky. Jeho telo
bezmála nevydrÏalo túto operáciu, choré
hrdlo bolelo naìalej a rana krvácala. Hrdlo
mu veºmi napuchlo a v siln˘ch bolestiach
sa zaãal dusiÈ. Tajil v‰etky svoje bolesti
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a nikto nevedel, Ïe tal veºmi trpí. Keì sa
zaãal znova dusiÈ, cez hrdlo mu zaviedli
rúrku a previezli ho späÈ na oddelenie.
Keì ho znova zaãalo dusiÈ a s námahou
lapal vzduch, pretoÏe uÏ nemohol rozprávaÈ, prstom písal a prosil sestriãku, aby
zavolala kÀaza. Táto v‰ak nevedela, Ïe prichádza smrÈ, myslela, Ïe nie je treba, aby
v noci volala kÀaza, veì kaÏd˘ deÀ pristupoval k svätému prijímaniu.
Takto do‰iel 17. decembra 1935
k poslednej stanici svojho hrdinského
Ïivota. O svojom poslednom pobyte
v nemocnici nedal vedieÈ jezuitsk˘m
predstaven˘m, ani príbuzn˘m, ani rodiãov
nevolal k sebe, ale zomrel celkom opusten˘, bez kÀaza a o‰etrovateºa, pretoÏe chcel

byÈ aj v smrti podobn˘ JeÏi‰ovi, ktor˘ zomrel opusten˘ na kríÏi.
Na‰li pri Àom posledn˘ odkaz matke,
ktor˘ napísal na kúsok papiera: „Zbohom!
Tam hore sa stretneme! Neplaãte, to sú
nebeské narodeniny! Nech Vás v‰etk˘ch
Ïehná Boh.“ K jeho hrobu prichádza veºké
mnoÏstvo ºudí, ktorí sem prichádzajú
v rôznych súÏeniach a prosia ho o príhovor pri tróne Najvy‰‰ieho. Zaevidované sú
aj zázraãné vysly‰ania.
Blahoreãenie Istvána Kaszapa je na
dobrej ceste v Ríme. Dúfam a zo srdca si
Ïelám, aby skauti, medzi ktor˘ch patril,
poviedli na‰u mládeÏ k vy‰‰ím ideálom.
Mgr. Szarka Arpád

·TATISTIKA DO FARNÍKA
PASTORAâNÁ ·TATISTIKA

FINANâNÁ ·TATISTIKA

Rok 2003

Zostatok z 2002
Príjmy 2003
V˘davky 2003
Rozdiel príjmov
a v˘davkov 2003

Krsty:
Sobá‰e:
Pohreby:

88, ch 35 / d 53
30, ch 30 / d 30
97, m 54 / Ï 43
zaop 46 / nezaop 51

Celkov˘ poãet
sv. prijímajúcich: 94 039
Prvoprijímajúce
deti:

98
A. ·ottník

270 653 Sk
768 273 Sk
594 261 Sk
174 012 Sk

Zostatok na úãte
a v hotovosti

444 665 Sk

Kúrenie
Zostatok z 2002
Príjmy 2003
Zostatok na úãte

273 155 Sk
101 000 Sk
374 155 Sk

Celkov˘ zostatok
na úãtoch a v hotovosti

818 820 Sk

Koledovanie Dobrá novina

23 423 Sk
M. Ráczová
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PASTORAâNÉ CENTRUM - STARONOV¯ POJEM

V predchádzajúcom vydaní Farníka
som sºúbila, Ïe Vám v tomto ãísle sprostredkujem predstavu o na‰om pastoraãnom
centre v ·ali. PravdaÏe iba do tej miery ako
je to v mojich silách, aby táto predstava
bola reálna a objektívna. Vopred upozorÀujem, Ïe ide iba o predbeÏnú víziu,
pretoÏe sa jedná o rozsiahly projekt a nikto
z nás nemôÏe vopred vedieÈ ako sa vyvinie. V‰etci poznáme príslovie: „âlovek
mieni, pán Boh mení.“
Aká je teda predstava o pastoraãnom centre v ·ali?
Pastoraãné centrum ako také, by malo
byÈ miesto (nieão ako druh˘ domov),
prístupné v‰etk˘m veriacim. Táto budova
by mala byÈ z praktick˘ch dôvodov v tesnej blízkosti kostola prípadne farského
úradu, aby bola blízko farníkom i kÀazom.
âo sa umiestnenia t˘ka, po úvahách
a diskusiách s pánom dekanom na túto
tému sme spoloãne dospeli k názoru, Ïe
vhodn˘m miestom by bola záhrada
za farsk˘m úradom.
Je to ideálna poloha pozemku v centre
mesta, spæÀajúc vy‰‰ie uvedené predpoklady tesnej blízkosti kostola aj farského
úradu. Táto budova by mala samostatn˘
vchod z Dolnej ulice, aby bola v ão moÏno
naj‰ir‰ej miere izolovaná od osobn˘ch
priestorov na fare. Mohla by byÈ s farsk˘m
úradom prepojená samostatnou chodbou,
príp. boãn˘m vchodom z farského dvora.
O vnútornom rozmiestnení miestností
zatiaº nie je konkrétna predstava. Povedzme si to otvorene, toºko miestností
a podlaÏí bude pastoraãné centrum maÈ,
na koºko my ako farnosÈ budeme finanãne

staãiÈ. Ideálne by bolo, keby i‰lo minimálne o jednu veºkú miestnosÈ, kde by sa
mohli konaÈ stretnutia väã‰ieho mnoÏstva
ºudí a jednu príp. dve men‰ie miestnosti.
PravdaÏe nesmieme zabúdaÈ na sociálne
zariadenie, príp. mal˘ kuchynsk˘ kútik.
K vyuÏitiu t˘chto miestností a celého pastoraãného centra (ìalej iba PC) sa vrátim
neskôr.
Jeho v˘stavba by si vyÏadovala urãite
pomoc nás v‰etk˘ch, aby sa náklady minimalizovali. Nazvime to pomoc akéhokoºvek druhu, pretoÏe budeme potrebovaÈ
pomoc z kaÏdej strany.
Ak teraz prem˘‰ºate, ako by ste práve
Vy mohli pomôcÈ, ponúkam Vám nasledovné moÏnosti pre in‰piráciu (nápadom sa
samozrejme medze nekladú):
• modlitba
• informácie o získavaní grantov, dotácií,
sponzorov, zliav na materiál, projektov,
príp. finanãn˘ch prostriedkov z európskych fondov alebo akékoºvek informácie,
ktoré by pomohli pri realizácii PC
• finanãné prostriedky
• konkrétna pomoc, ako napr. vyhotovenie
projektu k stavbe, plynofikácii, elektroin‰talácii prípadne ich realizácia
• pri samotnej v˘stavbe – pomoc v podobe
brigád, zabezpeãenia stavebného dozoru
• po v˘stavbe – pomoc s uprataním okolia
aj samotnej stavby
• poãas pouÏívania PC – finanãná pomoc
spojená s udrÏiavaním a pouÏívaním PC
• a iné
Je toºko moÏností, ako by mohol kaÏd˘
z nás pomôcÈ, iba treba chcieÈ, vytrvaÈ
a modliÈ sa za to. Ak si uvedomíme, Ïe
na‰e deti a deti na‰ich detí, teda i budúce
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generácie budú uchránené pred vyrastaním takpovediac na ulici, Ïe budú maÈ
moÏnosÈ stretávaÈ sa v zdravom prostredí
a nachádzaÈ tam cenné priateºstvá, tak sa
nám to stane motorom a silnou motiváciou.
Îelám si z celého srdca, aby tento ãlánok oslovil mnoh˘ch z Vás, aby poãet t˘ch
ktorí si Ïelajú PC v ·ali stále rástol, aÏ sa
raz sen stane skutoãnosÈou.

N

Farník
KeìÏe rozsah ãlánku by bol príli‰ veºk˘
a chcem nechaÈ priestor aj in˘m, pokraãovaÈ budem nabudúce. Obsahom by bola
odpoveì na veºmi zaujímavú otázku,
k ãomu by slúÏilo pastoraãné centrum
v ·ali. Prajem veºa zdravia v tomto chrípkovom období a te‰ím sa na budúce.
Moni

NÁV·TEVA MLÁDEÎE NA ·TRKOVCI

RadosÈ a ‰Èastie – taká bola reakcia
postihnut˘ch chlapcov v ústave na ·trkovci, keì pri‰li koledníci – mládeÏ zo spevokolu a mini‰tranti spolu s pánom dekanom, aby im spríjemnili vianoãné sviatky.
Vianoce tam trávia tí najosamelej‰í,
ktorí nikoho nemajú, alebo ich doma
nechcú. Na mládeÏ so ·ale sa vÏdy veºmi
te‰ia, veì sú to ich kamaráti.

Strana: 6

Veºká vìaka patrí v‰etk˘m, ktorí kaÏd˘
rok prispievajú k tomu, aby tam na‰i mladí
neprichádzali s prázdnymi rukami. VÏdy
sa tam zoberú v˘borné zákusky, ovocie,
obleãenie a tieÏ finanãné príspevky.
Nech dobrotiv˘ Boh odmení v‰etk˘ch
darcov za ich nezi‰tnú pomoc.
Ladislav Vojta‰‰ák

Farník

âíslo: 1, marec 2004

NIEâO NA ZASMIATIE
„Tá dne‰ná mládeÏ! To je stra‰né, ako
sa obliekajú, napríklad tam ten mladík.“
„Ten mladík, to je moja dcéra.“
„Och, prepáãte! Nevedel som, Ïe ste
jej matka.“
„Ja so jej otec.“

R

Toto je SMS-ka ‰Èastia. Nenechávajte si
ju len pre seba. Po‰lite ju kaÏdému, koho
poznáte, t˘m budem ‰Èastnej‰í.
S pozdravom, Vá‰ operátor.

RECEPTY Z FARSKEJ KUCHYNE

Slané obdæÏniãky:

25 dkg margarínu, 30 dkg hladkej
múky, 1 Ïætok, soº, 1 dcl smotany, 2 lyÏice
octu
Veãer spracujeme a dáme do rána
(12 hod ) do chladu v obrúsku. Rozvaºkáme na 0,5 cm, potrieme vajcom, ozdobíme orechom, alebo podºa ºubovôle. Nakrájame na 3 x 4 cm obdæÏniãky, dáme na
pomasten˘ plech a v horúcej rúre peãieme.

·pagety Kuala Lumpur
1 kg hydinového alebo bravãového
mäsa, 500 g ‰pagiet, 200 g húb, 150 g
koreÀovej zeleniny, malá biela kapusta,
4 vajcia, soº, mleté ãierne korenie, drvená
rasca, 150 g orechov alebo mandlí
Marináda: 1 veºká cibuºa, 1 lyÏiãka
karí, 1/2 lyÏiãky ãili, soº, mleté ãierne
korenie, 2 lyÏice Solamilu a sójovej omáãky, 1 vajce
Mäso pokrájame na pásiky a mierne
nasolíme. Pripravíme marinádu: cibuºu

nadrobno nakrájame, pridáme roz‰ºahané
vajce a ostatné prísady, premie‰ame a vylejeme na mäso. Necháme aspoÀ 12 hod
odleÏaÈ.
Kapustu, mrkvu, petrÏlen a zeler
pokrájame na rezanãeky a na troche oleja
udusíme. Osobitne udusíme osolené
a okorenené (ãerstvé alebo vopred namoãené ) huby s trochou rasce a potom oboje
zmesi zmie‰ame.
Mäso aj s marinádou dáme na rozohriaty olej a udusíme ho do mäkka. ·pagety
polámeme na tretiny, uvaríme, scedíme,
premie‰ame s mäsom, so zeleninovohubovou zmesou a s posekan˘mi orechami. Vo vymastenom pekáãi ich zapeãieme,
potom zalejeme roz‰ºahan˘mi vajíãkami
a dopeãieme.

Dobrú chuÈ!
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INFORMÁCIE PRE FARNÍKOV
Na‰i pokrstení

Na‰i zosnulí

(december, január)

(december, január)

Petra Fricseková, Michaela Bujková,
Sebastian Kománek, Katarína Kumanová, Samuel Hipp, Luká‰ ·evãík, Peter
Ferencei

Na‰i mladomanÏelia
(december, január)

Marián Kuman a Eva Horváthová,
Bc. Marián Arpá‰ a Denisa Kádarová

Ing. Tomá‰ Török (56 r.), Katarína Plevová
rod. Nováková (55 r.), Jozef Pálffy (75 r.),
Pavol Fekete (56r.), Helena Szabová rod.
Barcziová (71 r.), ·tefan Kopáãik (68 r.),
Ing. Tibor Jobbágy (45 r.), Margita Vencelová rod. Vargová (85 r.), Alexander
Hanák (70 r.), Július Kuruc (67 r.), Magdaléna Botková rod. Kázmeriová (75 r.),
Mária Strecká rod. Stamimská (57 r.),
Rozália Barti‰ková rod. Adamcová
(56 r.), Ján Tóth (70 r.), Ján Mesáro‰
(50 r.), Vilma Sedláková rod. ·pendlová
(87 r.), Renáta Morvayová (32 r.), Margita
Syrová rod. Patkolová (92 r.), AlÏbeta
Bandziová rod. Pincé‰ová (73 r.),
Ladislav Mito‰inka (76 r.), Dezider Lu‰ãon (75 r.)
Zaopatrení: 9
Nezaopatrení: 12

POëAKOVANIE
ëakujeme v‰etk˘m, ktorí sa zapojili
do zbierky pre misijnú stanicu v RWANDE,
kde Ïijú chudobní a chorí ºudia, odkázaní na pomoc cudzích ºudí.
Na‰a vìaka patrí hlavne deÈom, ktoré sa vzdali
svojich hraãiek, aby sa podelili s deÈmi tejto misijnej stanice
a tak si získali aspoÀ nov˘ch duchovn˘ch kamarátov.
Haner
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